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Wst�p 

Oddawany do r�k Czytelnika „Raport” jest efektem bada� wykonanych przez zespół ekspertów 

powołanych przez Instytut Bada� i Analiz VIVADE sp. z o.o. oraz  PM Group na zlecenie Wojewódzkiego 

Urz�du Pracy w Białymstoku. Badania te realizowane w ramach Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy 

i Prognoz Gospodarczych nosz� nazw� „Analiza kluczowych sektorów województwa podlaskiego”.  

Zasadniczym celem prowadzonych bada� było szczegółowe zaprezentowanie roli i znaczenia dwóch 

kluczowych w województwie podlaskim sektorów, a mianowicie bran�y spo�ywczej oraz turystycznej, przy 

czym badanie uwzgl�dnia nast�puj�ce przedsi�biorstwa: 

1. w sektorze spo�ywczym: 

- przetwarzanie i konserwowanie mi�sa oraz produkcja wyrobów z mi�sa (PKD 2007 10.1), 

- przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 2007 10.3), 

- produkcja napojów (PKD 2007 11); 

2. w sektorze turystyki: 

- zakwaterowanie (PKD 2007 55), 

- działalno�� usługowa zwi�zana z wy�ywieniem (PKD 2007 56), 

- działalno�� organizatorów turystyki, po�redników i agentów turystycznych oraz pozostała działalno��

usługowa w zakresie rezerwacji i działalno�ci z ni� zwi�zane (PKD 2007 79).  

Ponadto zało�ono realizacj� nast�puj�cych celów szczegółowych: 

1. Okre�lenie stanu rozwoju sektora spo�ywczego i turystyki w województwie podlaskim. 

2. Zdiagnozowanie głównych determinant rozwojowych sektora spo�ywczego oraz turystyki. 

3. Przedstawienie prognoz przyszło�ci sektora spo�ywczego oraz turystyki w województwie podlaskim 

z uwzgl�dnieniem jego zagro�e� i szans rozwojowych. 

4. Dostarczenie obiektywnych i wyczerpuj�cych informacji, niezb�dnych przedsi�biorstwom w procesie 

planowania strategicznego i okre�lania ich pozycji konkurencyjnej. 

5. Wskazanie podmiotom sfery regulacji kierunków działa� zmierzaj�cych do likwidacji b�d�

ograniczenia barier rozwoju sektora spo�ywczego oraz turystyki. 

6. Dostarczenie informacji w zakresie istniej�cych form, mo�liwo�ci wsparcia sektora spo�ywczego oraz 

turystyki ze �rodków krajowych i unijnych.  

Niniejszy „Raport” prezentuje  wyniki bada� sektora turystycznego województwa podlaskiego. Struktura 

„Raportu” dla łatwiejszej percepcji w zasadzie odpowiada celom szczegółowym. Tak wi�c rozdział pierwszy 

i drugi prezentuj� na podstawie analizy tzw. danych zastanych, stan sektora turystycznego w województwie 

podlaskim na tle ogólnych tendencji rozwojowych sektora w Polsce i na �wiecie. Szczególnie wyeksponowano 

problemy trzech bran�, a mianowicie: zakwaterowania, usług zwianych z wy�ywieniem oraz działalno��

organizatorów i po�redników usług turystycznych. Pewn� słabo�ci� tego rozdziału jest niew�tpliwie zbyt ogólny 

charakter niektórych analiz i sformułowa�, który wynika z braku konkretnych i szczegółowych danych 

statystycznych. Te, które s� gromadzone przez wojewódzkie urz�dy statystyczne, niejednokrotnie maj� charakter 

niepełny. Na przykład sprawozdawczo�� statystyczna nie obejmuje małych podmiotów, zatrudniaj�cych do  
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9 osób. Poniewa� wszystko wskazuje na to, �e ich udział w sektorze turystycznym jest dominuj�cy, st�d te�

trudno uzna�, �e zaprezentowany opis oraz kluczowe tendencje s� wyczerpuj�ce. Niemniej za pomoc� analizy 

porównawczej ten problem usiłowano zminimalizowa�. 

Tre�� rozdziału trzeciego koncentruje si� na identyfikacji głównych determinant rozwojowych sektora 

turystycznego w województwie podlaskim. Rozdział ten bazuje na analizie bardzo szerokiego materiału 

pochodz�cego z bada� ankietowych przeprowadzonych w�ród podlaskich przedsi�biorców. Poniewa� badaniami 

obj�to reprezentatywn� prób� (uwzgl�dniaj�c� zarówno struktur� bran�ow�, jak i wielko�� przedsi�biorstw oraz 

ich przestrzenne rozmieszczenie), dlatego te� ich wyniki s� dopełnieniem analiz opartych na materiale 

statystycznym. Ponadto, co wa�ne, diagnoz� kluczowych uwarunkowa� rozwojowych pozostawiono samym 

przedsi�biorcom, dzi�ki czemu wyniki s� bardziej wiarygodne. Szczegółow� metodologi� przeprowadzonych 

bada� zamieszczono w punkcie 3.1. Natomiast struktura pozostałej cz��ci rozdziału wynika z wyodr�bnienia 

okre�lonych cz��ci w kwestionariuszu badawczym, a te z kolei odzwierciedlaj� obszary oddziaływania na 

przedsi�biorstwo w uj�ciu sektorowym, jak i wynikaj�ce z szerzej poj�tego otoczenia. Szczególn� uwag�

po�wi�cono w tym rozdziale problemom polityki zatrudnienia, jaka jest realizowana w przedsi�biorstwach  

sektora turystycznego i w konsekwencji jej oddziaływaniom na podlaski rynek pracy. 

Kolejny rozdział stanowi szczególn� form� dopełnienia wcze�niejszych cz��ci i prezentuj�c wyniki bada�

panelowych przeprowadzonych w�ród przedstawicieli trzech podlaskich bran� sektora turystycznego, uzupełnia 

wcze�niejsze badania, zwłaszcza w kontek�cie wyłonienia najwa�niejszych czynników oddziałuj�cych na 

funkcjonowanie ich przedsi�biorstw. Stały si� one podstaw�, wraz z analiz� słabych i mocnych stron sektora 

oraz ich szans i zagro�e� rozwojowych do budowania scenariuszy ich rozwoju. 

Rozdział pi�ty ma charakter głównie informacyjny i zawiera przegl�d najwa�niejszych form i mo�liwo�ci 

wsparcia przedsi�biorstw sektora turystycznego zarówno ze �rodków krajowych, jak i unijnych. 

Ko�cow� cz��� „Raportu” stanowi� „Wnioski i rekomendacje”, w których w sposób syntetyczny 

zaprezentowano najwa�niejsze aspekty i problemy funkcjonowania sektora turystycznego w województwie 

podlaskim, ich uwarunkowania rozwojowe oraz prognozy rozwoju. 

Doł�czony na ko�cu opracowania aneks zawiera wyja�nienia u�ywanych w raporcie poj�� zwi�zanych 

z rynkiem turystycznym oraz metodologi� bada� rynku turystycznego stosowan� przez GUS. 

Wyra�amy nadziej�, �e przeprowadzone badania oraz sposób ich prezentacji spełnia oczekiwania 

Zamawiaj�cego, a ponadto stanie si� wa�nym �ródłem informacji w procesie podejmowania decyzji podlaskich 

przedsi�biorców zwi�zanych z sektorem turystycznym. 

          Zespół Ekspertów  
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1. Sektor turystyczny na �wiecie i w Polsce 

Według definicji �wiatowej Organizacji Turystyki (WTO) przy ONZ, turystyk� nazywamy ogół działa�

osób, podró�uj�cych i przybywaj�cych w celach wypoczynkowych, słu�bowych lub innych nie dłu�ej ni� przez 

okres jednego roku bez przerwy poza swoim codziennym �rodowiskiem i miejscem zamieszkania. Zapisy tej 

definicji w pewien sposób determinuj� działania, które musz� by� podj�te aby tury�cie zapewni� godziwe 

miejsce pobytu (zakwaterowania), wy�ywienie oraz obsług� przed i w trakcie wyjazdu i to s� wła�nie sfery 

których dotyczy� b�dzie niniejsze opracowanie. Niemniej nale�y zwróci� uwag�, i� w szczególno�ci ko�cówka 

XX wieku z niespotykanym dotychczas na tak� skal� post�pem cywilizacyjnym, wzrostem stopnia zamo�no�ci 

społecze�stw, wydłu�eniem czasu wolnego, wzrostem mobilno�� ludno�ci, wzrostem tempa �ycia i pracy 

zawodowej oraz pojawieniem si� cz�stych sytuacji stresowych przyczyniła si� do zdynamizowania rozwoju 

turystyki. Ponadto czynnikami sprzyjaj�cymi rozwojowi turystyki na �wiecie s� równie� nowe bardziej liberalne 

ustawy i prawo, chocia�by w zakresie zniesienia granic w obr�bie pa�stw Unii Europejskiej, czy te� zniesienie 

wiz do wielu pa�stwa �wiata. Czynniki powy�ej wymienione oraz wiele innych o nie mniejszej sile sprawczej 

przyczyniły si� do tego, i� liczba turystów zagranicznych jest dzisiaj liczona w setkach milionów, a dodaj�c do 

tego całe rzesze turystów krajowych uzyskujemy obraz masowego zjawiska przemieszczania si� miliardów ludzi 

w celach turystycznych.  

Tabela 1. Przyjazdy turystów zagranicznych na �wiecie według regionów (w mln) 

2000 2005 2007 2008 

Wzrost  

w latach  

2000-2008 

�wiat ogółem 684,0 804,0 904,0 922,0 34,8 

Europa 392,5 441,6 487,9 489,4 24,7 
Północna Europa 43,7 52,8 58,1 57,0 30,4 
Zachodnia Europa 139,7 142,6 154,9 153,3 9,7 
�rodkowo - Wschodnia Europa 69,4 87,5 96,6 99,6 43,5
Europa Południowa i �ródziemnomorska. 139,8 158,7 178,2 179,6 28,5 
Azja i Pacyfik 110,1 153,6 182,0 184,1 67,2 
Azja Północno – Wschodnia 58,3 85,9 101,0 101,0 73,2 
Azja Południowo - Wschodnia 36,1 48,5 59,7 61,7 70,9 
Oceania 9,6 11,0 11,2 11,1 15,6 
Azja Południowa 6,1 8,1 10,1 10,3 68,9 
Ameryki 128,2 133,3 142,9 147,1 14,7 
Ameryka Północna 91,5 89,9 95,3 97,8 6,9 
Karaiby 17,1 18,8 19,8 20,2 18,1 
�rodkowa Ameryka 4,3 6,3 7,8 8,3 93,0 
Ameryka Południowa 15,3 18,3 20,1 20,8 35,9 
Afryka 27,9 37,3 45,0 46,6 67,0 
Afryka Północna 10,2 13,9 16,3 17,2 68,6 
Afryka Subsaharyjska 17,6 23,4 28,7 29,5 67,6 
Bliski Wschód 24,9 37,9 46,6 55,1 121,3 
	ródło: opracowanie własne na podstawie [19]. 

Wła�ciwie w całym okresie drugiej połowy XX wieku oraz pocz�tkowych latach wieku XXI liczba 

przyjazdów turystów mi�dzynarodowych systematycznie rosła osi�gaj�c w 2008 roku 922 milionów (wzrost 

w stosunku do roku poprzedniego o 1,9%). �wiatowa Organizacja Turystyki szacuje, �e na całym �wiecie 

wpływy z turystyki mi�dzynarodowej osi�gn�ły w 2008 roku 944 miliardów dolarów i był to znaczny wzrost 
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w stosunku do 857 mld w roku 20071. W uj�ciu realnym, tj. po skorygowaniu kursów wymiany i inflacji, wzrost 

wpływów z turystyki osi�gn�ł 1,8%. W Europie wprawdzie zanotowano wzrost w pływów o 38 mld dolarów 

niemniej w uj�ciu realnym oznaczało to spadek o 1%. Dla porównania w latach 2006 r. i 2007 r. �rednie wzrosty 

wyniosły około 5% rocznie, a wzrost wpływów z turystyki zagranicznej w latach 2000-2008 był niemal 

dwukrotny. Dane wskazuj� wi�c wyra�nie, i� w roku 2008 nast�piło załamanie w ruchu turystycznym na 

�wiecie. Tendencje te w dalszym ci�gu miały miejsce i w pocz�tkowych miesi�cach 2009 r. nast�piło 

zmniejszenie si� ruchu turystycznego o około 7%.  

W najwi�kszym stopniu tendencje spadkowe ujawniły si� w segmencie podró�y słu�bowych. 

W mniejszym stopniu ucierpiały wyjazdy krajowe i wyjazdy do nieodległych krajów. Zauwa�aln� tendencj�

było skrócenie długo�� pobytu i w konsekwencji mniejsze wydatki zwi�zane z wyjazdami turystycznymi. 

Skrócenie długo�ci pobytu w negatywny sposób odbiło si� na wykorzystaniu bazy noclegowej i wysoko�ci 

przychodów z wykorzystanych pokoi, gdy� znaczna cz��� hotelarzy zdecydowała si� na obni�enie cen. 

Tabela 2. Wyniki działalno�ci hoteli wg regionów (od stycznia do kwietnia) 

Wska�nik wykorzystania (%) �rednia cena (USD) za 1 sprzedany pokój 

2009 2008 zmiana (%) 2009 2008 zmiana (%)

Europa 55,2 61,6 -6,4 121 162 -24,9 
Europa (w Euro)    93 105 -11,2 
Bliski Wschód 63,8 70,6 -6,8 224 238 -5,8 
Azja i Pacyfik 58,3 68,4 -10,1 119 145 -18,8 
Ameryka Północna 52,8 59,2 -6,4 100 110 -8,8 
Ameryka �rodkowa 
i Południowa 

58,1 66,0 -7,9 110 124 -11,0 

	ródło: [19]. 

W skali �wiatowej najwi�ksz� liczb� przyjazdów turystów zagranicznych generuje Francja, do której 

w 2008 r. przyjechało ponad 79 mln turystów. Na kolejnych miejscach znajduj� si� Hiszpania, USA i Chiny, do 

których to pa�stw w roku 2008 przyjechało odpowiednio 58, 57 i 53 mln turystów. Polska je�eli chodzi 

o przyjazdy turystów zagranicznych znajduje si� na 19 miejscu i w roku 2008 przyj�ła zaledwie 13 mln turystów 

co oznaczało spadek w stosunku do roku poprzedniego o 13,5%.  

Pierwsze miesi�ce roku 2009 przyniosły niestety dalsze znaczne spadki przyjazdów turystów 

zagranicznych, które w przypadku pa�stw wskazanych jako liderzy, wahały si� w granicach 9-14%. 

W przypadku Polski spadek liczby przyjazdów turystów zagranicznych został oszacowany na około 18,6%. 

Zauwa�y� nale�y, i� spadek przyjazdów turystów zagranicznych obserwowany na pocz�tku 2009 roku przyniósł 

wyra�ne obni�enie cen usług noclegowych.  

Pomimo znacznych spadków liczby przyjazdów turystów zagranicznych w ostatnich miesi�cach dane 

z okresu wakacyjnego pozwalaj� s�dzi�, i� w kolejnych miesi�cach i latach tendencje te odwróc� si�

i w dalszym ci�gu b�dzie widoczny wieloletni trend wzrostowy, a prognozy �wiatowej Organizacji Turystyki 

wskazuj�, i�: 

– liczba podró�y na �wiecie w 2020 r. wyniesie 1561 milionów, a szacunkowe wpływy osi�gn� warto�� 2 

bilionów USD;  

– Europa pozostanie najcz��ciej odwiedzanym regionem �wiata z 717 milionami podró�y w 2020 r. i 46% 

udziałem w �wiatowym rynku;  

                                                
1 Tak znaczny wzrost był w znacznym stopniu spowodowany osłabieniem dolara w stosunku do euro o 7% w 2008 r. 
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– najwi�kszy wzrost przyjazdów odnotuj�: kraje Europy �rodkowo-Wschodniej (223 mln) oraz południowo - 

wschodnich krajów basenu Morza �ródziemnego (212 mln);  

– region Azji Wschodniej i Pacyfiku stanie si� drugim po Europie najcz��ciej odwiedzanym miejscem na 

�wiecie z udziałem w wysoko�ci 25%. 

Wykres 1. Przewidywany rozwój gospodarki turystycznej na �wiecie w perspektywie roku 2020

	ródło: [18]. 

UNWTO’s Tourism 2020 Vision przewiduje, �e mi�dzynarodowe przyjazdy osi�gn� warto�� blisko 1,6 

bln do roku 2020.  Oczekuje si�, �e w perspektywie roku 2020 do najwi�kszych regionów recepcji turystycznej 

b�d� nale�ały: Europa (717 mln turystów) Azja Wschodnia i Pacyfik (397 mln turystów) oraz Ameryki (282 mln 

turystów).  

Wykres 2. Udział gospodarki turystycznej w Polsce w PKB (procenty)

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych IT.  

Wzrost PKB i zatrudnienia w turystyce jest obecnie bardzo dynamiczny i prognozuje si� bardzo szybkie 

tempo rozwoju tego sektora na �wiecie. Na istotn� rol� turystyki w gospodarce �wiatowej wskazuj� 10% udział 

gospodarki turystycznej w �wiatowym PKB oraz 8% procentowy udział gospodarki turystycznej w �wiatowym 
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zatrudnieniu. W Polsce udział gospodarki turystycznej w PKB oscyluje w granicach 6,0% (Wykres 2. Udział 

gospodarki turystycznej w Polsce w PKB).  

Wykorzystanie hoteli w ró�nych miastach �wiata nie wykazuje zdecydowanego zró�nicowania i w roku 

2008 wynosiło ok 60-70%. Stosunkowo słabsze wykorzystanie było notowane w Europie (61,6%) i Ameryce 

Północnej (59,2%), za� najlepsze wykorzystanie zanotowano na Bliskim Wschodzie (70,6%).  

Wska�nik wykorzystania pokoi w hotelach w przedstawionych miastach (tabela 3) pokazuje znaczne 

zró�nicowanie od około 47% w Reykiawiku do ponad 76% (w 2008 r.) Londynie. W tym czasie w Warszawie 

zanotowano wska�nik wykorzystania na poziomie 63,8%. Zauwa�y� jednocze�nie nale�y, i� spadek liczby 

przyjazdów turystów zagranicznych zdecydowanie wpłyn�ł na wykorzystanie miejsc noclegowych w hotelach, 

które spadło o 6-10%.  

Tabela 3. Wska�nik  wykorzystania pokoi w hotelach w wybranych miastach europejskich  

(procenty) 

Wyszczególnienie 2009* 2008 Zmiana (%) 

Reykjawik 43,4 47,3 -4,0 
Oslo 57,3 63,5 -6,2 

Sztokholm 57,6 62,2 -4,6 
Kopenhaga 50,5 57,5 -6,9 

Dublin 54,6 63,9 -9,4 
Londyn 74,4 76,7 -2,3 

Amsterdam 59,7 72,4 -12,7 
Bruksela 60,6 67,9 -7,2 

Luksemburg 61,0 67,4 -6,4 
Frankfurt 56,5 63,0 -6,4 

Berlin 58,7 61,5 -2,8 
Pary� 69,6 75,4 -5,8 

Wiede� 54,6 63,6 -8,9 
Genewa 55,2 66,9 -11,8 
Zurych 60,8 68,8 -7,9 
Praga 45,9 57,2 -11,3 

Bratysława 38,2 56,8 -18,6 
Budapeszt 41,8 55,5 -13,7 
Warszawa 55,3 63,8 -8,5 

Moskwa 57,1 63,9 -6,7 
Lizbona 50,9 60,2 -9,2 
Madryt 55,2 65,6 -10,4 

Barcelona 54,7 64,7 -10,0 
Mediolan 58,3 68,2 -9,9 

Rzym 53,7 60,3 -6,6 
Ateny 48,6 60,8 -12,2 

Istambuł 59,3 68,8 -9,6 
* - stycze�-kwiecie�
	ródło: [19]. 

Pewne cechy usług turystycznych powoduj�, i� przemysł turystyczny podlega mocnym wahaniom 

sezonowym, co powoduje �e w sezonie letnim zatrudnienie wzrasta o ok. 10%. Ponadto zatrudnienie w sektorze 

zakwaterowania turystycznego charakteryzuje si� stosunkowo wysokim udziałem kobiet (60%) i pracowników 

o niskim wykształceniu, którzy stanowi� około 36%. Jednak�e te stosunkowo negatywne cechy zatrudnienia 

w sektorze usług noclegowych nie s� w stanie przewa�y� szali korzy�ci na których mo�na poło�y� fakt, i�

regiony charakteryzuj�ce si� znacznym ruchem turystycznym maj� z reguły ni�sz� ni� �rednia krajowa stop�

bezrobocia, a zatrudnienie w sektorze turystycznej bazy noclegowej stanowi ponad 1% całego rynku pracy 
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w UE. Ponadto na podstawie danych krajowych stwierdzono, i� zatrudnienie ogółem w bran�y turystycznej 

wynosi około 12-14 mln osób co stanowi 6,2% ogólnego zatrudnienia i waha si� od 3,4% w Czechach do 12% 

w Hiszpanii.  

Tabela 4. Liczba zatrudnionych w hotelach i restauracjach oraz w zakwaterowaniu turystycznym na tle 

zatrudnienia w całej gospodarce w krajach europejskich 2007 roku (w tys.)  

Cała gospodarka 

w tym 

Hotele i restauracje 
Zakwaterowanie 

turystyczne

EU-27* 218 553 9 178 2309 
Austria 4 028 259 94 
Belgia 4 380 151 - 
Bułgaria 3 253 163 38 
Chorwacja 1 614 95 - 
Cypr 378 24 12 
Czechy 4 922 182 47 
Dania 2 804 82 22 
Estonia 655 23 - 
Finlandia 2 492 84 17 
Francja 25 642 875 256 
Grecja 4 510 312 78 
Hiszpania 20 356 1 451 337 
Holandia 8 464 359 72 
Irlandia 2 112 127 - 
Islandia 168 6 2 
Litwa 1 534 34 - 
Luksemburg - - - 
Łotwa 1 118 31 . 
Malta 156 13 8 
Niemcy 38 210 1 433 375 
Norwegia 2 434 67 23 
Polska 15 241 291 90 

Portugalia 5 170 289 59 
Rumunia 9 353 137 34 
Słowacja 2 358 102 27 
Słowenia 985 39 - 
Szwajcaria 4 122 154 - 
Szwecja 4 541 143 37 
Turcja 21 207 990 - 
W�gry 3 926 163 37 
Wielka Brytania 28 441 1 247 - 
Włochy 23 222 1 154 238 

*) po doszacowaniu brakuj�cych 
 - brak danych 
	ródło: [16]. 

W skali europejskiej Polska nie nale�y do potentatów turystycznej bazy noclegowej, gdy� nasze hotele 

stanowi� zaledwie 1,2% ogółu tego typu obiektów w UE. Dla porównania mo�na wskaza�, i� kraje wiod�ce 

w rozwoju turystyki (Niemcy, Wielka Brytania, Włochy) posiadaj� ponad 54% wszystkich obiektów hotelowych 

UE. Pod wzgl�dem liczby obiektów hotelarskich w UE zajmujemy odległ� 12 pozycj� i wprawdzie 

wyprzedzamy Słoweni�, Słowacj� czy te� znan� z licznych walorów turystycznych Bułgari� to nale�y mie� na 

wzgl�dzie fakt, i� jeste�my stosunkowo du�ym krajem ze znaczn� liczb� atrakcyjnych miejsc i obszarów 

turystycznych, jednak�e nie przekłada si� to na wi�ksz� liczb� obiektów noclegowych.  
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Fakt, i� posiadamy stosunkowo mało obiektów noclegowych o podwy�szonym standardzie (hotele i inne 

obiekty typu hotelowego) wynika z tego, i� stosunkowo niedawno otworzyli�my si� na �wiat i zaczynamy 

korzysta� z faktu, i� turystyka na �wiecie jest bardzo dynamicznie rozwijaj�c� si� dziedzin� aktywno�ci 

gospodarczej i społecznej. Jednak�e sytuacja je�li chodzi o liczb� obiektów hotelarskich w Polsce poprawia si�

w sposób bardzo dynamiczny. Tylko w okresie lat 2002-2007 liczba tego typu obiektów zwi�kszyła si� o ponad 

65%. W tym samym czasie w starych pa�stwach UE obserwowali�my relatywn� stagnacj� z nielicznymi 

przypadkami spadku liczby hoteli. W nowych pa�stwach członkowskich liczba obiektów hotelarskich generalnie 

rosła w bardzo szybkim tempie niemniej obserwowali�my w tym wzgl�dzie równie� spadki, które były 

szczególnie widoczne na W�grzech i w Czechach.  

Tabela 5. Hotele i podobne obiekty w krajach UE w latach 2002-2007 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
Struktura 

w 2007 r.

Wzrost/ 

spadek  

w latach 

2002/2007

Ogółem 204675 204457 205252 194199 201168 202353 100,0 -1,1 

Austria 14 914 14 708 14 435 14 267 14 051 14 204 7,0 -4,8 

Belgia 2 010 1 957 1 922 1 899 1 955 2 013 1,0 0,1 
Bułgaria 755 849 1016 1230 1348 1526 0,8 102,1 
Cypr 813 829 803 785 753 735 0,4 -9,6 
Dania 477 471 480 480 473 477 0,2 0,0 
Estonia 193 230 267 317 341 346 0,2 79,3 
Finlandia 971 992 961 938 923 909 0,4 -6,4 
Francja 18 768 18 617 18 598 18 689 18 361 18 135 9,0 -3,4 
Grecja 8 329 8 689 8 899 9 036 9 111 9 207 4,5 10,5 
Hiszpania 16 739 17 102 17 402 17 607 18 304 17 827 8,8 6,5 
Irlandia 5009 4821 4 554 4 407 4 296 4 087 2,0 -18,4 
Litwa 247 270 317 331 338 348 0,2 40,9 
Luksemburg 305 307 297 292 277 273 0,1 -10,5 
Łotwa 223 261 278 337 321 318 0,2 42,6 
Malta - 161 194 178 173 160 0,1 -0,6 
Niderlandy 2 933 2 908 3 129 3 135 3 099 3 196 1,6 9,0 
Niemcy 38 162 37 547 36 884 36593 36 201 35 941 17,8 -5,8 
Polska 1 478 1 547 2 139 2 200 2 301 2 443 1,2 65,3 

Portugalia 1 806 1 934 1 954 2 012 2 028 2 031 1,0 12,5 
Republika Czeska 5 087 4 374 4 311 4 279 4 314 4 559 2,3 -10,4 
Rumunia 2765 2989 3301 3608 4125 4163 2,1 50,6 
Słowacja 816 838 873 885 922 1 249 0,6 53,1 
Słowenia 393 381 350 344 358 396 0,2 0,8 
Szwecja 1 737 1 765 1 833 1 857 1 888 1 893 0,9 9,0 
Wlk. Brytania 44 657 44 126 44 625 32 926 39 107 39 860 19,7 -10,7 
W�gry 2 167 2 261 1 952 1 983 2 032 1 999 1,0 -7,8 
Włochy 33 334 33 480 33 518 33 527 33 768 34 058 16,8 2,2 
	ródło: opracowanie własne na podstawie [20]. 

Zmiany liczby hoteli w UE miały w ró�nych pa�stwach odmienn� dynamik� (Tabela 6. Dynamika zmian 

liczby hoteli w krajach UE w latach 2002-2007). Generalnie w wi�kszo�ci pa�stw starej UE obserwowali�my 

coroczne niewielkie spadki (Austria, Belgia, Irlandia, Niemcy, Finlandia) lub te� utrzymywanie si� stałej liczby 

obiektów hotelowych (Dania, Portugalia, Włochy), co odbiło si� na spadku liczby obiektów lub te� utrzymaniu 
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ich na stałym poziomie. O wiele dynamiczniej zmieniała si� liczba obiektów noclegowych w nowych pa�stwach 

UE. W najbardziej równomierny sposób wzrastała liczba obiektów hotelarskich w Estonii i Bułgarii, gdzie 

corocznie notowano wzrost na poziomie 10-20%. Podobnie sytuacja przebiegała na Litwie i na Łotwie, jednak�e 

w tych pa�stwach proces ten zahamował si� w 2006 roku co mo�e sugerowa�, i� nast�piło wzgl�dne nasycenie 

rynku. W przypadku Czech zaobserwowali�my gwałtowne załamanie w latach 2002-2005 jednak�e kolejne lata 

pokazały, i� nast�piło o�ywienie w bran�y hotelarskiej i liczba hoteli zacz�ła wzrasta�, ze szczególn�

intensywno�ci� w roku 2007. Podobne załamanie miało miejsce na W�grzech w roku 2004, niemniej ostatnie 

lata wskazuj� na stabilizacj� sytuacji i powolne odbudowywanie bazy hotelarskiej. Całkowicie odmiennie 

wygl�dała sytuacja w Polsce, gdzie w roku 2004 zanotowano bardzo gwałtowny przyrost liczby hoteli, za�

w latach kolejnych obserwowali�my powolny przyrost na poziomie 3-6%.  

Tabela 6. Dynamika zmian liczby hoteli w krajach UE w latach 2002-2007 

Wyszczególnienie 
2003 2004 2005 2006 2007 

Zmiana w % rok poprzedni = 100 

Ogółem 99,9 100,4 94,6 103,6 100,6 

Austria 98,6 98,1 98,8 98,5 101,1 

Belgia 97,4 98,2 98,8 102,9 103,0 
Bułgaria 112,5 119,7 121,1 109,6 113,2 
Cypr 102,0 96,9 97,8 95,9 97,6 
Dania 98,7 101,9 100,0 98,5 100,8 
Estonia 119,2 116,1 118,7 107,6 101,5 
Finlandia 102,2 96,9 97,6 98,4 98,5 
Francja 99,2 99,9 100,5 98,2 98,8 
Grecja 104,3 102,4 101,5 100,8 101,1 
Hiszpania 102,2 101,8 101,2 104,0 97,4 
Irlandia 96,2 94,5 96,8 97,5 95,1 
Litwa 109,3 117,4 104,4 102,1 103,0 
Luksemburg 100,7 96,7 98,7 94,9 98,6 
Łotwa 117,0 106,5 121,2 95,3 99,1 
Malta - 120,5 91,8 97,2 92,5 
Niderlandy 99,1 107,6 100,2 98,9 103,1 
Niemcy 98,4 98,2 99,2 98,9 99,3 
Polska 104,7 138,3 102,9 104,6 106,2 

Portugalia 107,1 101,0 103,0 100,8 100,1 
Republika Czeska 86,0 98,6 99,3 100,8 105,7 
Rumunia 108,1 110,4 109,3 114,3 100,9 
Słowacja 102,7 104,2 101,4 104,2 135,5 
Słowenia 96,9 91,9 98,3 104,1 110,6 
Szwecja 101,6 103,9 101,3 101,7 100,3 
Wlk. Brytania 98,8 101,1 73,8 118,8 101,9 
W�gry 104,3 86,3 105,6 102,5 98,4 
Włochy 100,4 100,1 100,0 100,7 100,9 
	ródło: opracowanie własne na podstawie [20]. 
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Tabela 7. Miejsca noclegowe w hotelach i podobnych obiektach w krajach UE 

Wyszczególnienie
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Liczba 

miejsc na 

obiekt w 

2002 r. 

Liczba 

miejsc na 

obiekt w 

2007 r. w tys.  

Ogółem 10 686 10 895 11 139 11 198 11 541 11 715 52,2 57,9 

Austria 569 566 571 571 573 574 38,2 40,4 

Belgia 123 122 122 121 124 125 61,2 62,1 
Bułgaria 133 144 171 201 212 231 176,2 151,4 
Cypr 90 91 92 91 89 88 110,7 119,7 
Dania 66 67 69 70 71 73 138,4 153,0 
Estonia 16 18 23 25 26 29 82,9 83,8 
Finlandia 118 120 120 118 118 119 121,5 130,9 
Francja 1 235 1 236 1 241 1 266 1 258 1 254 65,8 69,1 
Grecja 606 645 668 682 693 701 72,8 76,1 
Hiszpania 1 395 1 452 1 512 1 580 1 615 1 642 83,3 92,1 
Irlandia 140 146 145 149 148 157 27,9 38,4 
Litwa 12 14 19 20 22 22 48,6 63,2 
Luksemburg 14 15 14 14 14 15 45,9 54,9 
Łotwa 14 15 18 19 20 21 62,8 66,0 
Malta - 39 41 37 40 40 236,0 250,0 
Niderlandy 117 180 190 192 192 200 39,9 62,6 
Niemcy 1 608 1 611 1 609 1 621 1 631 1 644 42,1 45,7 
Polska 128 134 165 170 178 190 86,6 77,8 

Portugalia 226 246 254 264 264 265 125,1 130,5 
Republika Czeska 246 225 230 232 236 248 48,4 54,4 
Rumunia 197 202 208 261 226 228 71,2 54,8 
Słowacja 54 55 56 57 58 67 66,2 53,6 
Słowenia 28 29 30 30 31 33 71,2 83,3 
Szwecja 181 185 190 198 201 207 104,2 109,4 
Wlk. Brytania 1 200 1 062 1 223 1 062 1 256 1 245 26,9 31,2 
W�gry 155 159 158 162 159 154 71,5 77,0 
Włochy 1 918 1 970 2 000 2 029 2 087 2 143 57,5 62,9 

	ródło: opracowanie własne na podstawie [20]. 

Całkowicie odmiennie kształtuje si� liczba miejsc noclegowych w poszczególnych pa�stwach UE (Tabela 

7. Miejsca noclegowe w hotelach i podobnych obiektach w krajach UE). Generalnie w opisywanym okresie 

w skali całej UE obserwowali�my powolny wzrost liczby miejsc noclegowych co było równie� widoczne 

w liczbie miejsc przypadaj�cych na jeden obiekt i generalnie tendencja taka była zauwa�alna w wi�kszo�ci 

pa�stw starej UE. W przypadku pa�stw nowych mieli�my zazwyczaj do czynienia z sytuacj� odwrotn� i liczba 

miejsc noclegowych przypadaj�cych na jeden obiekt spadała co oznacza i� nowe obiekty powi�kszaj�ce baz�

noclegowa w hotelarstwie były zazwyczaj mniejsze od ju� funkcjonuj�cych. Niemniej nale�y zauwa�y�, i�

całkowicie odmiennie wygl�daj� obiekty hotelarskie w poszczególnych pa�stwach. Najmniejsze obiekty 

hotelarskie mo�emy spotka� w Wielkiej Brytanii, Irlandii i Austrii gdzie �rednio oferuje si� około 30-40 miejsc 

noclegowych. Przewa�aj�ca grupa pa�stw oferuje w obiektach hotelowych 60-80 miejsc co sytuuje je 

w okolicach �redniej dla całej opisywanej grupy. Niemniej w Europie znajdujemy równie� grup� pa�stw, gdzie 

obiekty hotelowe oferuj� ponad 100 miejsc, a liderem w�ród nich jest Malta gdzie �rednio obiekt taki dysponuje 

250 miejscami. Polska w tym wzgl�dzie lokuje si� w Europie powy�ej �redniej i typowy polski hotel dysponuje 
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blisko 80 miejscami. Zauwa�aj�c, i� �rednia liczba miejsc przypadaj�cych na obiekt w Polsce spada mo�na 

przypuszcza�, i� w dłu�szym horyzoncie czasowym b�dziemy zbli�ali si� do �redniej unijnej.  

Stopie� wykorzystania miejsc noclegowych (Tabela 8. Stopie� wykorzystania miejsc w hotelach 

i podobnych obiektach) potwierdza fakt znany z ekonomiki turystyki, i� miejsca zakwaterowania s�

wykorzystywane tylko w pewnym zakresie i jest to uwarunkowane mo�liwo�ciami �wiadczenia usług 

noclegowych. Generalnie w wi�kszo�ci analizowanych pa�stw wykorzystanie miejsc noclegowych kształtowało 

si� na poziomie około 40% niemniej zauwa�alne s� wyra�ne odst�pstwa od tej �redniej. W najmniejszym 

stopniu wykorzystywane były miejsca noclegowe w Bułgarii, gdzie stopie� ich wykorzystania zbli�a si� dopiero 

do 29%. Na przeciwległym kra�cu znajduj� si� Cypr, Hiszpania i Malta gdzie wykorzystanie miejsc 

noclegowych osi�gn�ło poziom blisko 60%.  

Nowe pa�stwa członkowskie UE wykorzystuj� miejsca noclegowe w sposób mniej efektywny i wska�nik 

wykorzystania kształtuje si� poni�ej �redniej dla całej analizowanej grupy, niemniej obserwujemy wyra�ny 

wzrost tego wska�nika, który w wielu przypadkach osi�ga poziom 35-40%.  

W podobny sposób wska�nik kształtował si� dla Polski, gdy� w roku 2002 wykorzystanie miejsc 

noclegowych było na poziomie zaledwie 30 %, za� w roku 2007 osi�gn�ło blisko 37% i zbli�a si� do �redniej dla 

analizowanych pa�stw.  

Tabela 8. Stopie� wykorzystania miejsc w hotelach i podobnych obiektach (netto w procentach) 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 

Austria 41,8 40,5 42,1 42,0 41,4 
Belgia 34,3 32,8 33,8 34,6 36,3 
Bułgaria - - - - 28,9 
Cypr 51,6 51,3 56,8 55,0 56,3 
Dania 38,3 39,3 41,0 42,8 43,6 
Estonia 44,4 44,0 44,8 44,1 41,5 
Finlandia 35,6 35,4 36,2 38,1 39,4 
Francja 52,2 58,2 58,7 47,1 48,5 
Grecja 51,7 45,8 47,8 49,1 46,7 
Hiszpania 52,7 56,3 52,6 54,7 54,6 
Irlandia - 43,3 45,0 46,0 45,9 
Litwa - 25,2 29,4 32,8 35,8 
Luksemburg 24,9 27,9 29,2 29,6 31,3 
Łotwa 31,6 - 36,9 35,9 36,1 
Malta 54,3 54,4 55,7 52,6 58,7 
Niderlandy 43,0 41,8 43,0 46,4 47,8 
Niemcy 33,2 34,0 34,8 35,7 36,5 
Polska 30,7 32,1 34,2 35,1 36,7 

Portugalia 39,2 38,2 39,4 41,4 42,2 
Republika Czeska 35,2 36,7 35,6 35,6 35,7 
Rumunia - - - - 34,7 
Słowacja 38,6 34,6 34,9 35,6 33,7 
Słowenia 46,0 46,4 48,4 48,7 48,6 
Szwecja 34,1 34,1 34,8 35,9 37,0 
Wlk. Brytania 44,6 45,1 44,3 46,4 48,3 
W�gry 27,8 29,5 30,7 31,5 33,0 
Włochy 42,2 38,1 38,4 39,0 39,5 

	ródło: [20]. 
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Reasumuj�c wzrost liczby hoteli oraz oferowanych miejsc noclegowych w poł�czeniu ze wzrostem 

wykorzystania miejsc noclegowych wskazuje na wi�ksz� efektywno�� działa�, a jednocze�nie na wi�ksze 

zainteresowanie turystów przyjazdami do tych obszarów.  

Wprawdzie w ostatnich latach w sposób dynamiczny rosła liczba hoteli i innych obiektów hotelarskich to 

nie znalazło to odzwierciedlenia w równie znacz�cej dynamice wzrostu liczby udzielanych noclegów 

w obiektach zbiorowego zakwaterowania ogółem. Widzimy wyra�ne zró�nicowanie starych i nowych pa�stw 

członkowskich UE. W starych pa�stwach członkowskich generalnie obserwowali�my znaczn� stagnacj�, gdy�

w wi�kszo�ci przypadków nie zaobserwowano istotnych zmian w liczbie udzielanych noclegów. Oznacza to, �e 

dane pa�stwa generuj� stosunkowo stabiln� grup� odbiorców usług turystycznych. Stosunkowo wy�sze wzrosty 

w pa�stwach starej pi�tnastki zanotowano jedynie w pa�stwach basenu Morza �ródziemnego co oznacza, i�

strumienie ruchu turystycznego maj� wi�ksze ci��enie do tamtych obszarów.  

Tabela 9. Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania – w tys. 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zmiana 

liczby 

udzielanyc

h noclegów 

% 

Struktura 

w 2007 r 

w %. 

Ogółem   2150044 2248720 2304517 2313729 - 100,0 

Austria 93 771 95 240 95 258 97 031 98 130 100 664 7,4 4,4 

Belgia 29 093 29 019 28 494 28 381 29 371 29 850 2,6 1,3 
Bułgaria 10 285 12 522 14 160 16 071 17 355 17 977 74,8 0,8 
Cypr 16 159 14 458 14 717 15 058 14 439 14 377 -11,0 0,6 
Dania 25 685 26 348 26 151 26 276 27 267 28 068 9,3 1,2 
Estonia 2 337 3 084 3 758 4 112 4 543 4 675 100,0 0,2 
Finlandia 15 993 16 082 16 700 17 259 18 169 19 037 19,0 0,8 
Francja 289 540 283 097 283 018 295 594 297 482 301 963 4,3 13,1 
Grecja 54 467 54 502 52 554 55 264 57 797 65 421 20,1 2,8 
Hiszpania 339 314 342 541 344 270 353 392 379 276 381 912 12,6 16,5 
Irlandia 31 610 33 036 32 436 32 097 33 655 35 993 13,9 1,6 
Litwa 1 656 1 660 2 168 2 623 2 936 3 263 97,0 0,1 
Luksemburg 2 623 2 736 2 722 2 682 2 611 2 528 -3,6 0,1 
Łotwa 1 692 1 807 2 066 2 634 3 114 3 325 96,5 0,1 
Malta - - 7 737 7 568 7 407 8 083 - 0,3 
Niderlandy 82 726 81 206 80 912 80 161 83 943 88 268 6,7 3,8 
Niemcy 291 486 292 965 338 768 343 981 351 224 317 305 8,9 13,7 
Polska 44 212 45 348 46 657 48 618 51 235 54 954 24,3 2,4 

Portugalia 39 965 41 583 41 723 43 265 45 522 47 965 20,0 2,1 
Republika Czeska 37 110 39 343 40 781 40 320 41 448 40 832 10,0 1,8 
Rumunia 17 276 17 845 18 500 18 373 18 992 20 593 19,2 0,9 
Słowacja 12 215 11 939 10 632 10 621 11 011 11 423 -6,5 0,5 
Słowenia 7 057 7 198 7 301 7 308 7 448 7 993 13,3 0,3 
Szwecja 42 895 44 054 42 666 44 940 47 697 48 605 13,3 2,1 
Wlk. Brytania 275 401 247 904 231 328 280 385 266 013 261 885 -4,9 11,3 
W�gry 18 450 18 611 18 899 19 737 19 652 20 128 9,1 0,9 
Włochy 347 119 344 413 345 616 355 017 366 765 376 642 8,5 16,3 
	ródło: [20]. 

Nowe kraje członkowskie UE zanotowały znaczny wzrost przyjmowania turystów i niejednokrotnie 

wska�nik wzrostu osi�gn�ł poziom blisko 100% co w szczególno�ci dotyczyło pa�stw nadbałtyckich (Tabela 9. 
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Udzielone noclegi w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania – w tys). W pozostałych pa�stwach 

równie� zanotowano wzrost liczby udzielanych noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego niemniej nie 

był on tak spektakularny. Polska w przypadku liczby udzielanych noclegów turystycznych osi�gn�ła wzrost na 

poziomie ponad 24%, czego nie mo�na uzna� za wielko�� satysfakcjonuj�c�, gdy� podobny wzrost osi�gn�ły 

pa�stwa basenu Morza �ródziemnego i nie zmienia tego fakt, i� w roku 2007 udzielili�my noclegów blisko 55 

mln turystów.  

Tabela 10. Udzielone noclegi turystom krajowym w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 

(w tys.) 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Zmiana liczby 

udzielanych 

noclegów %

Struktura 

w 2007 r. 

Ogółem - - 1269874 1338082 1349197 1339611 - 100,0 

Austria 26 424 27 023 26 984 27 298 28 112 29 146 10,3 2,2 
Belgia 13 189 13 089 12 950 12 827 13 332 13 578 2,9 1,0 
Bułgaria 3 231 3 379 3 857 4 447 5 411 5 970 84,8 0,4 
Cypr 870 968 1 081 1 052 1 128 1 181 35,7 0,1 
Dania 16 103 16 489 16 578 16 883 17 814 18 740 16,4 1,4 
Estonia 450 817 1 011 1 129 1 523 1 759 290,9 0,1 
Finlandia 11 703 11 751 12 294 12 760 13 165 13 708 17,1 1,0 
Francja 176 299 179 352 178 840 187 642 191 616 193 396 9,7 14,4 
Grecja 13 514 14 095 13 758 14 529 14 741 17 339 28,3 1,3
Hiszpania 117 754 124 689 135 188 143 874 154 757 156 462 32,9 11,7 
Irlandia 11 653 - 12 200 12 670 12 003 13 735 17,9 1,0 
Litwa 857 824 971 1 222 1 422 1 654 93,0 0,1 
Luksemburg 224 219 228 230 211 199 -11,2 0,0 
Łotwa 821 825 865 1 022 1 241 1 389 69,2 0,1 
Malta - - 279 247 315 337 - 0,0 
Niderlandy 56 277 55 864 55 526 54 951 57 057 60 315 7,2 4,5 
Niemcy 251 097 251 388 293 395 295 735 298 277 262 820 4,7 19,6
Polska 37 127 37 520 37 344 38 076 40 680 44 036 18,6 3,3

Portugalia 15 982 16 713 17 106 17 877 18 680 19 295 20,7 1,4 
Republika Czeska 21 541 22 833 21 800 20 725 21 357 20 221 -6,1 1,5 
Rumunia 14 743 15 079 15 168 14 909 15 750 17 007 15,4 1,3 
Słowacja 7 230 7 055 6 035 5 820 5 953 6 307 -12,8 0,5 
Słowenia 3 210 3 203 3 113 3 058 3 116 3 285 2,3 0,2 
Szwecja 33 128 34 339 32 942 34 862 36 754 37 405 12,9 2,8 
Wlk. Brytania 197 800 180 770 157 550 198 562 175 272 177 194 -10,4 13,2 
W�gry 8 089 8 571 8 391 8 958 9 606 9 958 23,1 0,7 
Włochy 201 037 204 760 204 447 206 727 209 903 213 176 6,0 15,9 
	ródło: [20]. 

Liczba noclegów udzielonych turystom krajowym (Tabela 10. Udzielone noclegi turystom krajowym 

w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (w tys.) nie wykazuje tak znacznego zró�nicowania jak 

w przypadku ogółu turystów. W wi�kszej liczbie pa�stw widoczny jest wzrost liczby udzielanych noclegów 

turystom krajowym. W dalszym ci�gu wida� wyra�ne wzrosty w przypadku pa�stw nadbałtyckich i Bułgarii 
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niemniej pozostałe pa�stwa wskazuj� na znaczne zainteresowanie ofert� turystyczn� ze strony turystów 

krajowych. Zastanawia� mo�e fakt, i� w Luksemburgu, Czechach, Słowacji i Wielkiej Brytanii zanotowano 

spadek liczby udzielanych noclegów co mo�e �wiadczy� o zmianie preferencji turystycznych turystów 

krajowych w stosunku do tych obszarów. W Polsce w badanym okresie zanotowano wzrost liczby udzielonych 

noclegów turystom krajowym na poziomie około 19%. Taki poziom wska�nika niezbyt pozytywnie �wiadczy 

o zainteresowaniu krajow� ofert� turystyczn� w�ród obywateli. Prawdopodobnie znaczna cz��� Polaków maj�c 

mo�liwo�� swobodnego przemieszczania si� preferuje pobyty poza granicami kraju.  

Tabela 11. Udzielone noclegi turystom zagranicznym w turystycznych obiektach zbiorowego 

zakwaterowania (w tys.) 

Wyszczególnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Wzrost/ 

spadek liczby 

udzielanych 

noclegów %

Struktura 

w 2007 r.

Ogółem - 871 800 880 170 910 637 955 319 972 980 - 100,0 

Austria 67 346 68 217 68 274 69 733 70 017 71 519 6,2 7,4 
Belgia 15 903 15 929 15 544 15 553 16 039 16 271 2,3 1,7 
Bułgaria 7 056 9 143 10 303 11 624 11 945 12 007 70,2 1,2 
Cypr 15 289 13 490 13 636 14 006 13 310 13 197 -13,7 1,4 
Dania 9 582 9 859 9 573 9 394 9 453 9 328 -2,7 1,0 
Estonia 1 887 2 268 2 747 2 982 3 020 2 915 54,5 0,3 
Finlandia 4 290 4 331 4 406 4 499 5 004 5 328 24,2 0,5 
Francja 113 241 103 745 104 178 107 952 105 865 108 567 -4,1 11,2 
Grecja 40 953 40 407 38 796 40 734 43 055 48 081 17,4 4,9 
Hiszpania 221 560 217 851 209 082 209 518 224 518 225 450 1,8 23,2 
Irlandia 19 957 20 534 20 236 19 427 21 652 21 122 5,8 2,2 
Litwa 799 836 1 197 1 401 1 514 1 610 101,5 0,2 
Luksemburg 2 399 2 517 2 494 2 452 2 400 2 329 -2,9 0,2 
Łotwa 871 983 1 201 1 613 1 872 1 936 122,3 0,2 
Malta - 7 392 7 458 7 320 7 109 7 746  0,8 
Niderlandy 26 450 25 342 25 386 25 210 26 887 27 953 5,7 2,9 
Niemcy 40 389 41 578 45 373 48 246 52 947 54 486 34,9 5,6 
Polska 7 085 7 828 9 313 10 542 10 555 10 918 54,1 1,1 

Portugalia 23 983 24 870 24 617 25 388 26 842 28 670 19,5 2,9 
Republika Czeska 15 569 16 511 18 981 19 595 20 090 20 611 32,4 2,1 
Rumunia 2 535 2 766 3 333 3 464 3 242 3 586 41,5 0,4 
Słowacja 4 985 4 884 4 597 4 801 5 058 5 115 2,6 0,5 
Słowenia 3 847 3 995 4 188 4 250 4 332 4 708 22,4 0,5 
Szwecja 9 768 9 715 9 724 10 078 10 943 11 201 14,7 1,2 
Wielka Brytania 77 601 67 134 73 778 81 823 90 741 84 691 9,1 8,7 
W�gry 10 361 10040 10 508 10 779 10 046 10 170 -1,8 1,0 
Włochy 146 082 139653 141 169 148 290 156 861 163 465 11,9 16,8 
	ródło: [20]. 

Zmiany liczby noclegów udzielonych turystom zagranicznym (Tabela 11. Udzielone noclegi turystom 

zagranicznym w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania (w tys.) wskazuj� na przede wszystkim 

na znaczne otwarcie si� pa�stw postsocjalistycznych. To w nich miał miejsce najwi�kszy wzrost liczby 

udzielanych noclegów, nadal ze szczególnym wskazaniem pa�stw nadbałtyckich i Bułgarii. Niemniej 
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w pozostałych nowych pa�stwach UE w ostatnich latach równie� zanotowano znaczny wzrost przyjazdów 

turystów zagranicznych (w przypadku Polski wzrost wyniósł ponad 54%).  

Interesuj�cych danych dostarcza informacja o strukturze przyjmowania turystów zagranicznych (tabela 

11). Okazuje si� bowiem, i� wła�ciwie główny ruch przyjazdowy turystów zagranicznych koncentruje si�

w siedmiu pa�stwach: Austrii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Włoszech. Pa�stwa te 

w 2007 roku udzieliły turystom zagranicznym w swoich obiektach zakwaterowania zbiorowego około 78% 

noclegów. W pozostałych pa�stwach zagraniczny ruch turystyczny miał marginalny charakter, a Polska nie 

nale�ała w tym wzgl�dzie do wyj�tków.  

Tabela 12. Struktura turystycznej bazy zbiorowego zakwaterowania w krajach Unii Europejskiej  

w 2007 r. (w tys.) 

Wyszczególnienie

Liczba obiektów Struktura w % Liczba miejsc noclegowych Struktura w %

Ogółem 
Obiekty

hotelowe

Pozostałe

obiekty

Obiekty

hotelowe

Pozostałe 

obiekty
Ogółem

Obiekty

hotelowe

Pozostałe

obiekty

Obiekty

hotelowe

Pozostałe

obiekty

Austria 20 730 14 204 6 526 68,5 31,5 949 574 375 60,5 39,5
Belgia 3 516 2 013 1 503 57,3 42,7 373 125 248 33,5 66,5
Bułgaria 2 018 1 526 492 75,6 24,4 266 231 35 86,8 13,2
Cypr 902 735 167 81,5 18,5 93 88 5 94,6 5,4
Dania 1 075 477 598 44,4 55,6 378 73 305 19,3 80,7
Estonia 984 346 638 35,2 64,8 45 29 16 64,4 35,6
Finlandia 1 358 909 449 66,9 33,1 221 119 102 53,8 46,2
Francja 28 778 18 135 10 643 63,0 37,0 5 737 1 254 4 483 21,9 78,1
Grecja 9 531 9 207 324 96,6 3,4 761 701 60 92,1 7,9
Hiszpania 37 523 17 827 19 696 47,5 52,5 3 117 1 642 1 475 52,7 47,3
Irlandia 8 977 4 087 4 890 45,5 54,5 217 157 60 72,4 27,6
Litwa 529 348 181 65,8 34,2 33 22 11 66,7 33,3
Luksemburg 508 273 235 53,7 46,3 67 15 52 22,4 77,6
Łotwa 400 318 82 79,5 20,5 26 21 5 80,8 19,2
Malta 166 160 6 96,4 3,6 41 40 1 97,6 2,4
Niderlandy 7 268 3 196 4 072 44,0 56,0 1 212 200 1 012 16,5 83,5
Niemcy 53 758 35 941 17 817 66,9 33,1 3 211 1 644 1 567 51,2 48,8
Polska 6 718 2 443 4 275 36,4 63,6 582 190 392 32,6 67,4

Portugalia 2 339 2 031 308 86,8 13,2 459 265 194 57,7 42,3
Rep. Czeska 7 845 4 559 3 286 58,1 41,9 452 248 204 54,9 45,1
Rumunia 4 694 4 163 531 88,7 11,3 284 228 56 80,3 19,7
Słowacja 2 675 1 249 1 426 46,7 53,3 161 67 94 41,6 58,4
Słowenia 819 396 423 48,4 51,6 68 33 35 48,5 51,5
Szwecja 3 976 1 893 2 083 47,6 52,4 752 207 545 27,5 72,5
Wlk. Brytania 81 848 39 860 41 988 48,7 51,3 3 046 1 245 1 801 40,9 59,1
W�gry 2 956 1 999 957 67,6 32,4 315 154 161 48,9 51,1
Włochy 131 049 34 058 96 991 26,0 74,0 4 486 2 143 2 343 47,8 52,2
	ródło: [20]. 

Struktura obiektów hotelarskich i pozostałych obiektów noclegowych (Tabela 12. Struktura turystycznej 

bazy zbiorowego zakwaterowania w krajach Unii Europejskiej w 2007 r. (w tys.) wskazuje na znacznie ni�szy 

standard noclegowy oferowany turystom jedynie w Estonii, Polsce i we Włoszech. W pa�stwach tych tylko 

jedna trzecia obiektów (we Włoszech jedna czwarta) spełnia standard hotelowy, za� pozostałe obiekty 
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zbiorowego zakwaterowania oferuj� standard o wiele ni�szy. W pozostałych pa�stwach Unii Europejskiej 

przewa�aj�ca liczba obiektów spełnia standardy hotelowe i nie jest wyj�tkiem, �e w poszczególnych pa�stwach 

obiekty noclegowe o podwy�szonym standardzie stanowi� ponad 80% ogółu obiektów zakwaterowania 

zbiorowego. Podobnie przedstawia si� sytuacja w przypadku oferowanych miejsc noclegowych z tym, �e 

obserwujemy wi�ksz� grup� pa�stw, w których liczba miejsc noclegowych oferowanych w hotelach kształtuje 

si� około i poni�ej 30% (Belgia, Dania, Francja, Luksemburg, Niderlandy, Polska, Szwecja).  

Polaka jako turyst� przedstawia informacja o preferowanych rodzajach zakwaterowania podczas podró�y 

długookresowych i krótkookresowych (Tabela 13. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podró�y Polaków 

(procenty). Okazuje si�, i� generalnie preferujemy wypoczynek w gronie rodzinnym, gdy� w 50-60% 

przypadków wybieramy noclegi u krewnych na wsi lub w mie�cie. Na drugim miejscu je�li chodzi o wybieranie 

miejsc noclegowych lokuj� si� hotele i pensjonaty z tym �e w przypadku pobytów długookresowych przewa�aj�

pensjonaty, za� w przypadku pobytów krótkookresowych preferowane s� hotele. Bardzo małym 

zainteresowaniem ciesz� si� domy pracy twórczej, schroniska, domki kempingowe i namioty.  

Tabela 13. Rodzaj zakwaterowania podczas krajowych podró�y Polaków (procenty) 

Wyszczególnienie 

I-VI 2008 I-VI 2009 I-VI 2008 I-VI 2009 

długookresowych krótkookresowych 

Hotel, motel 14 9 12 18 

Pensjonat 13 14 6 5 

O�rodek wczasowy 4 9 1 2 

Dom pracy twórczej 1 – 1 – 

Schronisko, dom wycieczkowy 2 1 2 2 

Sanatorium 4 6 – – 

Kwatera agroturystyczna 4 2 1 2 

Inna kwatera 4 4 2 2 

Domek kempingowy 1 1 – 1 

Namiot (przyczepa) nieodpłatnie – 1 1 1 

Namiot (przyczepa) płatnie – 1 2 – 

Mieszkanie krewnych na wsi 16 15 23 24 

Mieszkanie krewnych w mie�cie 31 30 41 34 

Domek na działce 3 4 5 6 

Inny 3 3 3 3 

	ródło: wyniki bada� prowadzonych przez Instytut Turystyki. 
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2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim 

2.1. Działalno�� usługowa zwi�zana z zakwaterowaniem 

Obiekty zakwaterowania zbiorowego w Polsce (tabela 14) mo�na scharakteryzowa� ogóln� liczb� blisko 

7 tys. podmiotów niemniej wskaza� nale�y na bardzo istotny fakt, i� jedynie 70% z nich stanowi� obiekty 

całoroczne. W gorszej perspektywie przedstawia si� sytuacja w województwie podlaskim, gdzie obiekty 

całoroczne stanowi� zaledwie 64% ogółu obiektów zakwaterowania zbiorowego, a liczba obiektów w latach 

2003-2008 systematycznie spadała aby w roku 2008 osi�gn�� poziom 166. Daje to dla województwa 

podlaskiego trzeci� od ko�ca lokat� (po opolskim i �wi�tokrzyskim) pod wzgl�dem liczby obiektów 

zakwaterowania zbiorowego. Pod tym wzgl�dem najlepiej prezentuj� si� województwa dolno�l�skie, 

małopolskie, pomorskie i zachodniopomorskie, które w sumie dysponuj� około 48% obiektów zakwaterowania 

zbiorowego w Polsce. Wskazuje to wyra�nie i� pod wzgl�dem turystycznej bazy noclegowej najlepiej 

zagospodarowane s� obszary podgórskie i nadmorskie.  

Tabela 14. Obiekty zakwaterowania zbiorowego w Polsce ogółem w latach 2003-2008 

Jednostka 

terytorialna 

obiekty ogółem obiekty całoroczne 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Dolno�l�skie 782 727 712 694 720 736 713 671 658 643 669 686
Kujawsko-pomorskie 340 352 338 317 307 306 165 180 184 188 188 188
Lubelskie 344 352 331 314 307 298 179 189 187 182 179 177
Lubuskie 291 304 280 300 319 335 170 182 176 186 189 199
Łódzkie 231 230 224 229 219 216 180 176 172 180 174 180
Małopolskie 878 873 825 819 843 872 757 766 720 718 736 771
Mazowieckie 334 352 332 331 320 325 277 301 287 289 281 291
Opolskie 102 127 118 114 121 116 68 88 88 86 94 90
Podkarpackie 312 294 312 335 336 355 224 208 230 243 247 268
Podlaskie 188 188 180 176 169 166 103 101 99 99 103 107

Pomorskie 787 800 788 797 807 822 311 322 326 342 352 372
�l�skie 474 454 441 426 394 423 403 400 399 383 357 379
�wi�tokrzyskie 131 124 119 111 129 123 90 94 92 89 109 104
Warmi�sko-mazurskie 332 341 353 365 371 384 171 186 186 192 198 205
Wielkopolskie 579 540 530 516 508 540 330 326 334 331 333 378
Zachodniopomorskie 1011 914 840 850 848 840 394 373 359 363 366 378
POLSKA - ogółem 7116 6972 6723 6694 6718 6857 4535 4563 4497 4514 4575 4773
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Stosunkowo nieznaczny w skali kraju spadek ogólnej liczby obiektów zakwaterowania zbiorowego nie 

przyniósł istotnych zmian je�li chodzi o liczb� oferowanych miejsc noclegowych (Tabela 15. Miejsca noclegowe 

w obiektach zakwaterowania zbiorowego w Polsce w latach 2003-2008). Nale�y jednak�e wskaza� na bardzo 

du�e zró�nicowanie poszczególnych województw, gdy� w opisywanym okresie miały miejsce zarówno 

dynamiczne wzrosty liczby miejsc noclegowych (województwo lubuskie wzrost o 35,6%) jak te� spektakularne 

spadki liczby oferowanych miejsc noclegowych (województwo podlaskie – spadek o 14,7%). Sytuacja nie 

przedstawia si� tak dramatycznie w przypadku oferty miejsc noclegowych w całorocznych obiektach 

zakwaterowania zbiorowego. W latach 2003-2008 liczba miejsc oferowanych w takich obiektach wzrosła 

o ponad 12% i generalnie we wszystkich województwach zanotowano wzrosty od kilkunastu do kilkudziesi�ciu 

procent. Jedynie w przypadku czterech województw (dolno�l�skie, małopolskie, podlaskie, �l�skie) zanotowano 

wzrost na poziomie kilku procent.  
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Tabela 15. Miejsca noclegowe w obiektach zakwaterowania zbiorowego w Polsce w latach 2003-2008 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zmiana w 

latach 

2003-2008

Dolno�l�skie 49 590 47 747 45 631 45 018 46 990 48 526 -2,1 

Kujawsko-pomorskie 25 501 25 722 26 325 25 469 24 657 24 746 -3,0 

Lubelskie 21 263 21 874 19 506 19 042 18 997 18 742 -11,9 

Lubuskie 18 119 20 257 17 945 19 553 22 684 24 578 35,6 

Łódzkie 15 210 15 706 15 358 15 821 16 099 16 301 7,2 

Małopolskie 65 074 65 256 61 509 62 747 64 127 68 809 5,7 

Mazowieckie 36 307 38 157 37 040 36 843 35 818 40 524 11,6 

Opolskie 6 981 7 970 7 459 7 491 7 891 7 589 8,7 

Podkarpackie 18 161 17 216 18 436 20 169 20 652 21 349 17,6 

Podlaskie 12 897 12 581 11 769 11 741 11 349 11 006 -14,7 

Pomorskie 87 026 87 273 85 348 83 943 85 947 85 298 -2,0 

�l�skie 35 118 35 399 35 341 35 179 33 292 35 528 1,2 

�wi�tokrzyskie 8 478 8 299 8 338 7 861 9 831 9 492 12,0 

Warmi�sko-mazurskie 35 869 34 835 37 408 38 290 38 231 38 736 8,0 

Wielkopolskie 39 541 38 113 37 253 36 648 36 538 37 974 -4,0 

Zachodniopomorskie 121 325 108 267 105 230 108 797 109 002 107 800 -11,1 

POLSKA - ogółem 596 460 584 672 569 896 574 612 582 105 596 998 0,1 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Tabela 16. Miejsca noclegowe całoroczne w obiektach zakwaterowania zbiorowego w Polsce w latach 

2003-2008 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zmiana w 

latach 

2003-2008

Dolno�l�skie 43 866 42 638 41 178 40 976 42 684 44 296 1,0 

Kujawsko-pomorskie 12 246 12 598 13 967 14 957 15 089 15 378 25,6 

Lubelskie 9 359 10 028 10 408 10 727 10 613 11 088 18,5 

Lubuskie 8 296 9 195 9 347 9 456 11 055 11 473 38,3 

Łódzkie 10 560 10 539 10 637 11 561 12 280 13 164 24,7 

Małopolskie 56 233 56 739 54 193 55 430 55 044 58 592 4,2 

Mazowieckie 31 034 32 818 32 471 32 017 31 180 37 002 19,2 

Opolskie 4 049 4 689 4 717 4 757 5 179 4 922 21,6 

Podkarpackie 12 878 12 236 13 660 15 101 15 696 15 791 22,6 

Podlaskie 6 446 6 053 6 109 6 171 6 396 6 464 0,3 

Pomorskie 27 098 28 447 27 914 29 117 29 862 31 489 16,2 

�l�skie 30 488 31 690 31 926 32 094 30 459 32 449 6,4 

�wi�tokrzyskie 5 495 5 780 5 569 5 758 7 613 7 616 38,6 

Warmi�sko-mazurskie 16 716 15 309 18 297 18 836 19 101 19 918 19,2 

Wielkopolskie 22 082 22 911 22 467 22 324 23 043 24 805 12,3 

Zachodniopomorskie 42 972 39 585 40 811 41 280 41 739 47 157 9,7 

POLSKA - ogółem 339 818 341 255 343 671 350 562 357 033 381 604 12,3 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Szczególn� uwag� je�li chodzi o miejsca noclegowe oferowane w całorocznych obiektach 

zakwaterowania zbiorowego zwraca województwo podlaskie, gdzie w ci�gu sze�ciu lat praktycznie nie 

zanotowano �adnego wzrostu. Mo�e to wskazywa� na wyra�n� niech�� w�ród inwestorów do ryzyka 

podejmowania działa� w dziedzinie budowy turystycznych obiektów noclegowych na Podlasiu.  

Tabela 17. Korzystaj�cy z noclegów w Polsce w latach 2003-2008 

Jednostka 

terytorialna 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zmiana w 

latach 

2003-2008

Zmiana w 

latach 

2007-2008

Dolno�l�skie 1 592 240 1 679 821 1 740 073 1 849 727 2 022 808 2 012 586 26,4 -0,5 

Kujawsko-pomorskie 561 285 627 552 662 705 700 372 756 208 778 400 38,7 2,9 

Lubelskie 536 286 546 631 543 686 564 472 615 782 677 166 26,3 10,0 

Lubuskie 502 419 529 006 542 296 568 364 649 679 703 590 40,0 8,3 

Łódzkie 542 355 589 825 618 479 723 515 816 077 891 886 64,4 9,3 

Małopolskie 2 047 146 2 305 132 2 493 045 2 633 788 2 830 461 2 711 416 32,4 -4,2 

Mazowieckie 1 749 373 1 991 560 2 162 082 2 320 274 2 497 898 2 708 116 54,8 8,4 

Opolskie 166 503 190 973 189 099 195 974 218 663 242 127 45,4 10,7 

Podkarpackie 499 154 478 215 546 755 564 387 592 621 619 372 24,1 4,5 

Podlaskie 370 987 376 135 398 271 403 936 464 249 462 169 24,6 -0,4 

Pomorskie 1 263 375 1 309 321 1 345 074 1 423 353 1 578 196 1 595 316 26,3 1,1 

�l�skie 1 170 530 1 338 935 1 530 951 1 579 037 1 588 721 1 647 814 40,8 3,7 

�wi�tokrzyskie 291 332 302 667 295 590 334 595 391 615 353 990 21,5 -9,6 

Warmi�sko-mazurskie 708 653 762 698 758 021 818 723 869 005 906 053 27,9 4,3 

Wielkopolskie 1 162 185 1 214 621 1 226 675 1 287 562 1 382 897 1 503 521 29,4 8,7 

Zachodniopomorskie 1 480 431 1 503 406 1 544 400 1 544 036 1 672 280 1 742 580 17,7 4,2 

POLSKA - ogółem 14 644254 15 746498 16 597202 17 512115 18 947160 19 556102 33,5 3,2 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

W lepszym stopniu obraz turystyki na konkretnym obszarze opisywany jest liczb� osób korzystaj�cych 

z noclegów oraz liczb� udzielonych noclegów (Tabela 17. Korzystaj�cy z noclegów w Polsce w latach 2003-

2008). W tym wzgl�dzie w analizowanym okresie nast�pił znaczny wzrost zainteresowania wyjazdami 

turystycznymi poł�czonymi z noclegami w miejscach recepcyjnych. W skali kraju liczba turystów 

korzystaj�cych z noclegów wzrosła o blisko 36%, a do liderów wzrostu nale�y zaliczy� województwo łódzkie 

gdzie liczba korzystaj�cych zwi�kszyła si� o ponad 64%. Niestety w województwie podlaskim wzrost liczby 

korzystaj�cych był znacznie poni�ej �redniej krajowej i w tym wzgl�dzie województwo to zaj�ło czwarte od 

ko�ca miejsce.  

Nale�y tak�e zauwa�y�, �e zmiany ogólnej liczby osób korzystaj�cych z noclegów w Polsce nie wskazuj�

na istotny spadek zainteresowania wyjazdami. W przypadku czterech województw: dolno�l�skie, małopolskie, 

podlaskie, �l�skie zanotowano w 2008 roku nieznaczne spadki liczby turystów korzystaj�cych z noclegów 

w stosunku do roku poprzedniego. Wskazuje to wyra�nie na mniejsze zainteresowanie turystów wypoczynkiem 

w górach co mogło by� spowodowane niekorzystnymi warunkami pogodowymi, niemniej zaniepokojenie mo�e 

budzi� obecno�� w tym towarzystwie województwa podlaskiego. Wskazywa� to bowiem mo�e, i� województwo 

to jest wra�liwe na pojawianie si� niekorzystnych zjawisk w turystyce. Potwierdzaj� to równie� dane wskazuj�ce 

na drastyczny spadek liczby turystów zagranicznych korzystaj�cych z noclegów w województwie podlaskim. 

Podczas gdy w całej Polsce spadek w latach 2007-2008 wyniósł niespełna 8% w województwie podlaskim 
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wielko�� spadku była trzykrotnie wy�sza (24,5%), a liczba turystów zagranicznych spadła poni�ej poziomu 

wyj�ciowego (Tabela 18. Korzystaj�cy z noclegów w Polsce tury�ci zagraniczni 2003-2008). 

Tabela 18. Korzystaj�cy z noclegów w Polsce tury�ci zagraniczni w latach 2003-2008 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zmiana 

w latach 

2003-2008

Zmiana 

w latach 

2007-2008

Dolno�l�skie 371 619 433 311 471 005 487 118 507 871 448 136 20,6 -11,8 

Kujawsko-pomorskie 67 777 79 165 86 691 85 347 83 828 77 398 14,2 -7,7 

Lubelskie 91 901 90 148 92 042 99 702 97 468 81 481 -11,3 -16,4 

Lubuskie 127 665 154 976 153 693 167 441 178 981 196 296 53,8 9,7 

Łódzkie 73 726 92 552 96 366 109 336 121 933 115 359 56,5 -5,4 

Małopolskie 553 700 725 586 889 479 935 019 979 429 828 956 49,7 -15,4 

Mazowieckie 650 528 766 979 795 325 782 014 798 636 809 563 24,4 1,4 

Opolskie 29 192 35 305 33 043 33 231 36 601 34 931 19,7 -4,6 

Podkarpackie 62 691 61 917 62 178 64 106 66 232 62 798 0,2 -5,2 

Podlaskie 88 301 79 035 85 981 88 998 90 984 68 737 -22,2 -24,5 

Pomorskie 245 517 272 444 293 811 286 622 281 967 245 551 0,0 -12,9 

�l�skie 150 339 196 277 263 149 273 693 272 672 259 506 72,6 -4,8 

�wi�tokrzyskie 29 271 33 256 25 091 24 899 30 311 24 689 -15,7 -18,5 

Warmi�sko-mazurskie 200 028 216 805 219 186 186 476 180 856 155 346 -22,3 -14,1 

Wielkopolskie 252 611 267 526 267 092 264 982 247 572 257 369 1,9 4,0 

Zachodniopomorskie 337 004 429 664 476 269 424 594 412 063 380 196 12,8 -7,7 

POLSKA - ogółem 3 33 1870 3 934 946 4 310 401 4 313 578 4 387 404 4 046 312 21,4 -7,8 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 19. Noclegi udzielone w obiektach zakwaterowania zbiorowego w Polsce w latach 2003-2008 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zmiana w 

latach 

2003-2008

Zmiana w 

latach 

2007-2008

Dolno�l�skie 4 788 361 4 699 439 4 705 632 4 888 524 5 268 222 5 229 121 9,2 -0,7 

Kujawsko-pomorskie 2 006 867 2 168 519 2 395 374 2 659 138 2 830 316 2 892 903 44,2 2,2 

Lubelskie 1 263 682 1 275 919 1 238 665 1 286 645 1 410 282 1 555 548 23,1 10,3 

Lubuskie 1 169 793 1 182 930 1 190 923 1 271 271 1 435 725 1 524 694 30,3 6,2 

Łódzkie 1 275 875 1 308 377 1 367 326 1 483 911 1 718 950 1 864 377 46,1 8,5 

Małopolskie 6 530 230 7 081 725 7 375 810 7 562 642 8 014 017 7 953 631 21,8 -0,8 

Mazowieckie 3 499 750 4 052 356 4 280 733 4 491 545 4 816 195 5 106 840 45,9 6,0 

Opolskie 410 415 486 625 497 556 523 867 584 917 635 988 55,0 8,7 

Podkarpackie 1 345 736 1 338 040 1 540 609 1 629 396 1 814 199 1 886 570 40,2 4,0 

Podlaskie 754 006 792 776 806 138 841 693 942 813 907 520 20,4 -3,7 

Pomorskie 5 214 743 5 142 047 5 249 226 5 574 233 6 156 973 6 166 428 18,2 0,2 

�l�skie 2 827 564 3 148 096 3 811 710 4 247 946 4 154 790 4 333 866 53,3 4,3 

�wi�tokrzyskie 567 496 594 491 586 624 800 865 1 119 254 1 072 492 89,0 -4,2 

Warmi�sko-mazurskie 1 952 192 2 068 044 2 014 893 2 279 662 2 407 709 2 459 639 26,0 2,2 

Wielkopolskie 2 472 785 2 430 160 2 492 288 2 577 952 2 715 128 3 022 100 22,2 11,3 

Zachodniopomorskie 9 268 350 8 888 396 9 064 907 9 115 675 9 564 232 10 033801 8,3 4,9 

POLSKA - ogółem 45 347845 46 657940 48 618414 51 234965 54 953722 56 645518 24,9 3,1 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Tabela 20. Noclegi udzielone turystom zagranicznym w obiektach zakwaterowania zbiorowego w Polsce 

w latach 2003-2008 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Zmiana w 

latach 

2003-

2008 

Zmiana w 

latach 

2007-2008

Dolno�l�skie 955 231 1 139 038 1 249 360 1 254 153 1 309 828 1 129 023 18,2 -13,8 
Kujawsko-pomorskie 125 534 140 385 159 052 171 437 212 685 189 740 51,1 -10,8 
Lubelskie 143 650 141 805 147 110 154 630 158 604 139 002 -3,2 -12,4 
Lubuskie 214 625 257 230 240 663 256 062 262 151 286 358 33,4 9,2 
Łódzkie 146 825 176 069 196 572 212 654 258 765 262 595 78,8 1,5 
Małopolskie 1 271 957 1 634 012 2 021 651 2 118 677 2 268 918 1 985 679 56,1 -12,5 
Mazowieckie 1 190 183 1 409 508 1 547 367 1 477 136 1 534 034 1 506 428 26,6 -1,8 
Opolskie 60 928 69 139 72 884 76 057 95 972 100 200 64,5 4,4 
Podkarpackie 134 411 126 518 130 093 133 145 191 696 147 033 9,4 -23,3 
Podlaskie 127 996 117 389 131 948 132 295 135 917 106 185 -17,0 -21,9 

Pomorskie 571 061 652 020 720 078 739 647 738 578 631 019 10,5 -14,6 
�l�skie 357 366 463 003 629 051 693 387 664 909 665 492 86,2 0,1 
�wi�tokrzyskie 52 530 69 189 56 651 57 035 72 967 64 214 22,2 -12,0 
Warmi�sko-mazurskie 480 461 519 365 503 384 478 069 457 944 384 139 -20,0 -16,1 
Wielkopolskie 470 561 464 175 476 123 483 948 449 271 528 607 12,3 17,7 
Zachodniopomorskie 1 524 911 1 934 929 2 260 381 2 116 787 2 105 861 2 047 523 34,3 -2,8 
POLSKA - ogółem 7 828230 9 313774 10 542368 10 555119 10 918100 10 173237 30,0 -6,8 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Zmiany jakie zaszły w liczbie udzielonych noclegów odzwierciedlaj� powy�ej opisane zmiany w liczbie 

osób korzystaj�cych z noclegów (tabela 19). W opisywanym okresie znacz�co wzrosła liczba udzielanych 

noclegów niemniej województwo podlaskie równie� pod wzgl�dem tego wska�nika znajduje si� poni�ej 

�redniej, co jest szczególnie widoczne w przypadku znacz�cego spadku liczby udzielanych noclegów turystom 

zagranicznym.  

Wykres 3. �rednia liczba noclegów na turyst� w Polsce 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Wykres 3 obrazuj�cy �redni� ilo�� noclegów przypadaj�cych na turyst� w Polsce wskazuje na istnienie 

pewnych charakterystycznych tendencji. Mianowicie obserwujemy systematyczny spadek ogólnego czasu 

pobytu turystów w miejscach recepcyjnych, co oznacza, i� tury�ci s� coraz mniej zainteresowani długotrwałymi 

pobytami i w szczególno�ci dotyczy to turystów krajowych, gdy� dynamika spadku była znacznie wy�sza 

i w ci�gu sze�ciu lat czas pobytu takiego turysty zmniejszył si� o około 10%. W tym samym czasie ilo��

noclegów z jakich skorzystali tury�ci zagraniczni wzrosła co pozytywnie �wiadczy o obszarach recepcyjnych, do 

których si� oni udaj�, bowiem obszary te zacz�ły oferowa� doskonalszy produkt turystyczny który skłania ich do 

przedłu�enia pobytów. 

Wykres 4. �rednia liczba noclegów na turyst� w województwie podlaskim 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

�redni czas korzystania z noclegów w województwie podlaskim (Wykres 4. �rednia liczba noclegów na 

turyst� w województwie podlaskim) znacznie odbiega od �rednich krajowych, natomiast tendencje co do zmian 

czasu korzystania z noclegów w województwie podlaskim s� takie same jak w całym kraju. Tury�ci korzystaj�

�rednio z jednego noclegu krócej, gdy� �redni czas pobytu turysty spadł w roku 2008 poni�ej dwóch dób i nawet 

tury�ci krajowi nie sp�dzaj� w bazie noclegowej województwa podlaskiego du�o wi�cej czasu. Mo�e to �le 

�wiadczy� o nie spełniaj�cej oczekiwa� bazie noclegowej lub te� istotnym braku atrakcji turystycznych, które 

byłyby w stanie zatrzyma� turystów na dłu�ej. Pewnych pozytywów mo�na jedynie upatrywa� w relatywnie 

szybciej ni� w kraju  rosn�cej wielko�ci �redniego czasu pobytu turysty zagranicznego, niemniej zaledwie 

półtora doby sp�dzonej przez takiego turyst� w bazie noclegowej Podlasia nie gwarantuje, �e zostawi on tutaj 

znaczne zasoby �rodków finansowych.  
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Tabela 21. Udzielone noclegi w obiektach zbiorowego zakwaterowania według województw w 2007 r.  

Wyszczególnienie Ogółem % Tury�ci krajowi % Tury�ci zagraniczni % 

Ogółem  54953722 100,0 44035622 100,0 10918100 100,0 

Dolno�l�skie  5268222 9,6 3958394 9,0 1309828 12,0 

Kujawsko-pomorskie  2830316 5,2 2617631 5,9 212685 1,9 

Lubelskie  1410282 2,6 1251678 2,8 158604 1,5 

Lubuskie  1435725 2,6 1173574 2,7 262151 2,4 

Łódzkie  1718950 3,1 1460185 3,3 258765 2,4 

Małopolskie  8014017 14,6 5745099 13,0 2268918 20,8

Mazowieckie  4816195 8,8 3282161 7,5 1534034 14,1 

Opolskie  584917 1,1 488945 1,1 95972 0,9 

Podkarpackie  1814199 3,3 1622503 3,7 191696 1,8 

Podlaskie  942813 1,7 806896 1,8 135917 1,2 

Pomorskie  6156973 11,2 5418395 12,3 738578 6,8 

�l�skie  4154790 7,6 3489881 7,9 664909 6,1 

�wi�tokrzyskie  1119254 2,0 1046287 2,4 72967 0,7 

Warmi�sko-mazurskie  2407709 4,4 1949765 4,4 457944 4,2 

Wielkopolskie  2715128 4,9 2265857 5,1 449271 4,1 

Zachodniopomorskie  9564232 17,4 7458371 16,9 2105861 19,3 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 22. Udzielone noclegi w obiektach zbiorowego zakwaterowania według województw w 2008 r.  

Wyszczególnienie Ogółem % Tury�ci krajowi % Tury�ci zagraniczni % 

Ogółem  56 645 518 100,0 46 472 281 100,0 10 173 237 100,0 

Dolno�l�skie  5 229 121 9,2 4 100 098 8,8 1 129 023 11,1 

Kujawsko-pomorskie  2 892 903 5,1 2 703 163 5,8 189 740 1,9 

Lubelskie  1 555 548 2,7 1 416 546 3,0 139 002 1,4 

Lubuskie  1 524 694 2,7 1 238 336 2,7 286 358 2,8 

Łódzkie  1 864 377 3,3 1 601 782 3,4 262 595 2,6 

Małopolskie  7 953 631 14,0 5 967 952 12,8 1 985 679 19,5 

Mazowieckie  5 106 840 9,0 3 600 412 7,7 1 506 428 14,8 

Opolskie  635 988 1,1 535 788 1,2 100 200 1,0 

Podkarpackie  1 886 570 3,3 1 739 537 3,7 147 033 1,4 

Podlaskie  907 520 1,6 801 335 1,7 106 185 1,0 

Pomorskie  6 166 428 10,9 5 535 409 11,9 631 019 6,2 

�l�skie  4 333 866 7,7 3 668 374 7,9 665 492 6,5 

�wi�tokrzyskie  1 072 492 1,9 1 008 278 2,2 64 214 0,6 

Warmi�sko-mazurskie  2 459 639 4,3 2 075 500 4,5 384 139 3,8 

Wielkopolskie  3 022 100 5,3 2 493 493 5,4 528 607 5,2 

Zachodniopomorskie  10 033 801 17,7 7 986 278 17,2 2 047 523 20,1 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Struktura udzielania noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego (Tabela 21. Udzielone noclegi 

w obiektach zbiorowego zakwaterowania według województw w 2008 r.) wskazuje na bardzo mały udział 

województwa podlaskiego w całej obsłudze noclegowej turystów w Polsce. Jak pokazuj� dane z powy�szych 

tabel w latach 2007 i 2008 województwo podlaskie zajmowało przedostatnie miejsce je�li chodzi o liczb�

udzielonych noclegów i wyprzedzało jedynie województwo opolskie. Podkre�li� nale�y, i� najlepsze w tym 

wzgl�dzie województwo udzielało w ostatnich latach noclegów dziesi�ciokrotnie wi�kszej rzeszy turystów. 

Bardzo niepokoj�cy jest znikomy udział województwa podlaskiego w przyci�ganiu turystów zagranicznych 

(Tabela 22. Udzielone noclegi w obiektach zbiorowego zakwaterowania według województw w 2008 r.). 

W roku 2008 zdołano w województwie podlaskim udzieli� zaledwie 1% noclegów z jakich skorzystali tury�ci 

zagraniczni w Polsce. W tym samym czasie województwo zachodniopomorskie zdołało udzieli� dla turystów 

zagranicznych ponad 20% noclegów.  

Wykres 5. Wykorzystanie miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania według 

województw w 2007 roku (procenty) 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Stopie� wykorzystania miejsc noclegowych w Polsce (Wykres 5. Wykorzystanie miejsc noclegowych 

w obiektach zbiorowego zakwaterowania według województw w 2007 roku (procenty) jak ju� wcze�niej 

wspomniano nie przedstawia si� imponuj�co, gdy� jest ni�szy od �rednich wska�ników dla pa�stwa UE. W skali 

kraju wyst�puje znaczne zró�nicowanie tego wska�nika i jest ono w du�ym stopniu uzale�nione od kierunków 

głównych strumieni turystycznych. Wyra�nie wy�szy jest ten wska�nik w województwach nadbałtyckich, gdzie 

kieruj� si� znaczne strumienie turystyki wakacyjnej. Na drugim kra�cu znajduj� si� województwa (lubuskie, 

opolskie) ze stosunkowo mał� ofert� atrakcji turystycznych, a tym samym wykorzystuj�ce obiekty noclegowe 

w du�o ni�szym stopniu. Województwo podlaskie pod wzgl�dem tego wska�nika mie�ci si� w �rodku stawki 

uzyskuj�c w roku 2007 wykorzystanie miejsc noclegowych na poziomie 35,5%.  
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Tabela 23. Obiekty zbiorowego zakwaterowania w województwie podlaskim 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Struktura w 2008 r.

Powiat białostocki 13 12 12 12 13 16 9,6 

Powiat sokólski 5 5 5 6 6 5 3,0 

Powiat m. Białystok 18 17 17 16 17 20 12,0 

Powiat bielski 5 5 5 6 6 6 3,6 

Powiat hajnowski 16 15 14 14 13 13 7,8 

Powiat kolne�ski 1 1 3 3 1 1 0,6 

Powiat łom�y�ski 13 10 11 11 7 7 4,2 

Powiat siemiatycki 8 7 6 4 5 4 2,4 

Powiat wysokomazowiecki 5 5 4 4 3 3 1,8 

Powiat zambrowski 3 2 2 1 1 1 0,6 

Powiat m. Łom�a 4 6 4 4 4 4 2,4 

Powiat augustowski 39 39 36 37 36 36 21,7 

Powiat grajewski 8 10 7 6 5 4 2,4 

Powiat moniecki 5 6 9 11 11 9 5,4 

Powiat sejne�ski 12 15 13 14 14 12 7,2 

Powiat suwalski 27 27 26 21 21 19 11,4 

Powiat m. Suwałki 6 6 6 6 6 6 3,6 

Razem 188 188 180 176 169 166 100,0 

Tabela 24. Miejsca w obiektach zakwaterowania zbiorowego w województwie podlaskim ogółem 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Struktura w 2008 r.

Powiat białostocki 922 880 881 910 965 1 091 9,9 

Powiat sokólski 112 136 130 222 210 158 1,4 

Powiat m. Białystok 1 672 1 363 1 585 1 554 1 532 1 563 14,2 

Powiat bielski 303 228 228 269 240 243 2,2 

Powiat hajnowski 641 691 762 770 652 596 5,4 

Powiat kolne�ski 48 56 150 150 58 58 0,5 

Powiat łom�y�ski 724 539 579 426 256 259 2,4 

Powiat siemiatycki 422 379 159 101 108 104 0,9 

Powiat wysokomazowiecki 187 187 166 166 153 153 1,4 

Powiat zambrowski 60 28 36 20 20 20 0,2 

Powiat m. Łom�a 203 263 181 168 168 169 1,5 

Powiat augustowski 4 305 3 761 3 289 3 464 3 457 3 506 31,9 

Powiat grajewski 700 1 057 763 663 412 319 2,9 

Powiat moniecki 155 177 419 469 470 420 3,8 

Powiat sejne�ski 475 603 530 482 698 561 5,1 

Powiat suwalski 1581 1 525 1 449 1 228 1 443 1 289 11,7 

Powiat m. Suwałki 387 708 462 679 507 497 4,5 

Razem 12 897 12 581 11 769 11 741 11 349 11 006 100,0 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Je�li chodzi o rozmieszczenie turystycznej bazy noclegowej w województwie podlaskim (tabele 23, 24) 

to nale�y zwróci� uwag� na znaczne jej skoncentrowanie tylko w dwóch obszarach. Szczególn� uwag� nale�y 

zwróci� na obszar, który ju� dzisiaj jest wiod�cym centrum rozwoju turystyki przyjazdowej. Jest to powiat 

augustowski, gdzie ulokowało si� 21,7% obiektów noclegowych zakwaterowania zbiorowego, które oferuj�

około 32% miejsc noclegowych w obiektach zakwaterowania zbiorowego. �wiadczy to o istotnych walorach 

turystycznych tego obszaru, które z jednej strony przyci�gaj� znaczne rzesze turystów, a z drugiej strony 

zmniejszaj� poziom ryzyka gospodarczego skłaniaj�c inwestorów do utrzymywania obiektów ju� istniej�cych 

lub te� lokowania obiektów nowych. Dodaj�c do tego istotny potencjał powiatu suwalskiego, gdzie ulokowało 

si� ponad 11% obiektów zakwaterowania zbiorowego dysponuj�cych blisko 12% miejsc noclegowych mo�na 

�miało pokusi� si� o tez�, i� obszar ten mo�e by� w przyszło�ci biegunem rozwoju turystycznego województwa 

podlaskiego. Widzimy wi�c i� znaczna cz��� bazy noclegowej województwa podlaskiego znajduje si�

w obszarze pojezierza augustowskiego i suwalskiego, a istniej�ce tutaj obiekty zbiorowego zakwaterowania, 

które stanowi� 44% ogólnej liczby obiektów noclegowych w województwie oferuj� ponad 53% miejsc 

noclegowych.  

Drugim istotnym biegunem województwa je�li chodzi o obiekty zakwaterowania zbiorowego jest miasto 

Białystok i jego okolice gdzie znajduje si� blisko 22% obiektów noclegowych oferuj�cych 24,1% miejsc 

noclegowych. W sumie te dwa obszary dysponuj�c 66% obiektów noclegowych oferuj� ponad 78% miejsc 

noclegowych, co stawia je w pozycji monopolisty w kwestii zbiorowego zakwaterowania osób korzystaj�cych 

z wypoczynku turystycznego. Nie bez znaczenia jest równie� obszar powiatu hajnowskiego, który dysponuje 

blisko 8% obiektów noclegowych zakwaterowania zbiorowego, jednak�e oferuje niewiele ponad 5% miejsc 

noclegowych. Wskazuje to na fakt, i� istniej�ce tutaj obiekty noclegowe nale�� do stosunkowo mniejszych. Jest 

to obszar ci�gle nie odkryty i zbyt słabo doinwestowany. Pozostałe powiaty oferuj� wła�ciwie tylko pojedyncze 

obiekty noclegowe dysponuj�c bardzo ograniczon� baz� miejsc noclegowych.  

Tabela 25. Korzystaj�cy z noclegów w województwie podlaskim ogółem I-XII

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Struktura 

w 2008 r. 

Powiat białostocki 33 147 40 254 36 541 41 147 58 826 51 162 11,1 

Powiat sokólski 2 604 2 734 3 383 4 888 5 001 4 691 1,0 

Powiat m. Białystok 119 013 105 124 125 583 130 271 158 038 161 362 34,9 

Powiat bielski 7 085 6 978 6 439 7 671 7 142 8 946 1,9 

Powiat hajnowski 26 117 29 973 42 354 38 756 38 180 32 940 7,1 

Powiat kolne�ski 3 147 3 013 1 839 3 095 3 987 3 164 0,7 

Powiat łom�y�ski 24 199 22 395 25 204 20 654 20 320 23 666 5,1 

Powiat siemiatycki 12 618 16 229 3 971 3 316 3 989 4 764 1,0 

Powiat wysokomazowiecki 1 955 2 163 1 623 2 358 2 104 1 626 0,4 

Powiat zambrowski 1 611 410 692 488 579 872 0,2 

Powiat m. Łom�a 9 882 9 503 8 778 8 962 10 554 13 200 2,9 

Powiat augustowski 63 680 66 398 71 115 78 025 80 738 78 885 17,1 

Powiat grajewski 13 859 13 529 9 394 9 759 10 894 10 416 2,3 

Powiat moniecki 2 787 3 176 3 059 3 077 4 727 5 040 1,1 

Powiat sejne�ski 6 296 7 781 8 806 7 220 10 165 11 240 2,4 

Powiat suwalski 15 959 17 631 18 808 14 785 16 203 16 528 3,6 

Powiat m. Suwałki 27 028 28 844 30 682 29 464 32 802 33 667 7,3 

Razem 370 987 376 135 398 271 403 936 464 249 462 169 100,0 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 26. Korzystaj�cy z noclegów w województwie podlaskim tury�ci zagraniczni I-XII 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Struktura w 2008 r.

Powiat białostocki 10 366 10 928 10 120 14 949 18 824 8 785 12,8 

Powiat sokólski 360 783 585 795 878 481 0,7 

Powiat m. Białystok 46 996 33 918 44 232 42 172 39 567 27 852 40,5 

Powiat bielski 993 1 040 883 939 826 948 1,4 

Powiat hajnowski 3 603 3 001 4 348 3 542 3 487 2 887 4,2 

Powiat kolne�ski 2 0 0 0 32 0 0,0 

Powiat łom�y�ski 3 126 2 820 3 878 3 682 3 812 4 377 6,4 

Powiat siemiatycki 1 327 2 278 396 317 512 678 1,0 

Powiat wysokomazowiecki 183 180 62 46 102 32 0,0 

Powiat zambrowski 207 4 4 14 5 1 0,0 

Powiat m. Łom�a 2 991 3 227 2 330 3 267 4 455 6 027 8,8 

Powiat augustowski 9 506 12 462 11 730 11 493 10 576 9 635 14,0 

Powiat grajewski 280 349 177 139 111 135 0,2 

Powiat moniecki 366 312 231 279 223 229 0,3 

Powiat sejne�ski 578 580 376 359 694 639 0,9 

Powiat suwalski 2 095 2 482 2 357 2 150 1 642 1 326 1,9 

Powiat m. Suwałki 5 322 4 671 4 272 4 855 5 238 4 705 6,8 

Razem 88 301 79 035 85 981 88 998 90 984 68 737 100,0 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 27. Udzielone noclegi w obiektach zakwaterowania zbiorowego w województwie podlaskim ogółem 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Struktura w 2008 r.

Powiat białostocki 46 540 64 551 47 693 52 985 76 726 74 569 8,2 

Powiat sokólski 8 565 5 606 10 589 27 850 23 414 14 444 1,6 

Powiat m. Białystok 161 501 159 196 180 455 201 551 256 441 249 045 27,4 

Powiat bielski 12 192 11 136 11 758 12 676 12 470 13 669 1,5 

Powiat hajnowski 53 405 67 148 90 124 78 281 72 971 60 861 6,7 

Powiat kolne�ski 7 699 4 562 5 842 7 076 5 652 4 024 0,4 

Powiat łom�y�ski 50 538 41 323 47 981 30 722 30 700 29 713 3,3 

Powiat siemiatycki 29 838 28 611 6 714 8 412 9 538 7 755 0,9 

Powiat wysokomazowiecki 5 492 3 847 3 646 6 201 3 982 3 179 0,4 

Powiat zambrowski 2 267 1 239 3 165 1 309 1 110 1 138 0,1 

Powiat m. Łom�a 18 330 18 523 16 314 19 904 19 604 22 499 2,5 

Powiat augustowski 215 832 215 556 222 460 247 350 254 895 256 793 28,3 

Powiat grajewski 40 854 61 930 42 070 36 488 36 968 36 684 4,0 

Powiat moniecki 5 192 6 331 8 391 8 132 12 282 11 430 1,3 

Powiat sejne�ski 15 845 20 469 20 457 17 934 24 849 27 847 3,1 

Powiat suwalski 44 851 46 378 46 527 39 282 47 149 43 660 4,8 

Powiat m. Suwałki 35 065 36 370 41 952 45 540 54 062 50 210 5,5 

Razem 754 006 792 776 806 138 841 693 942 813 907 520 100,0 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 28. Udzielone noclegi turystom zagranicznym w obiektach zakwaterowania zbiorowego  

w województwie podlaskim I-XII 

Jednostka terytorialna 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Struktura w 2008 r.

Powiat białostocki 12 128 12 586 10 976 15 737 19 875 9 977 9,4 

Powiat sokólski 462 910 912 935 1 285 978 0,9 

Powiat m. Białystok 64 109 50 295 66 816 62 810 63 049 46 558 43,8 

Powiat bielski 1 356 1 520 1 239 1 664 1 131 1 273 1,2 

Powiat hajnowski 8 966 7 951 11 039 7 724 7 854 6 126 5,8 

Powiat kolne�ski 2 0 0 0 64 0 0,0 

Powiat łom�y�ski 5 968 5 407 6 875 5 156 5 118 5 384 5,1 

Powiat siemiatycki 2 446 4 022 429 680 624 791 0,7 

Powiat wysokomazowiecki 214 290 118 134 182 156 0,1 

Powiat zambrowski 207 4 13 17 5 1 0,0 

Powiat m. Łom�a 4 314 5 180 5 684 6 768 8 146 10 392 9,8 

Powiat augustowski 13 740 16 540 16 638 18 381 15 178 13 257 12,5 

Powiat grajewski 873 1 328 476 546 322 310 0,3 

Powiat moniecki 1 048 857 490 697 802 773 0,7 

Powiat sejne�ski 672 714 485 554 1 107 1 306 1,2 

Powiat suwalski 5 050 4 021 3 898 3 736 2 975 2 244 2,1 

Powiat m. Suwałki 6 441 5 764 5 860 6 756 8 200 6 659 6,3 

Razem 127 996 117 389 131 948 132 295 135 917 106 185 100,0 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Rozmieszczenie obiektów noclegowych znajduje odzwierciedlenie w liczbach osób korzystaj�cych 

z noclegów i liczbie udzielonych noclegów (tabele 25, 26, 27, 28), gdy� w dalszym ci�gu widoczna jest 

zdecydowana koncentracja ruchu turystycznego w dwóch obszarach, jednak�e nale�y zwróci� uwag� na pewne 

cechy specyficzne tych danych. Otó� w zdecydowanym stopniu uwidoczniła si� dominuj�ca rola o�rodka 

wojewódzkiego gdy� w Białymstoku i jego okolicach z zakwaterowania w obiektach noclegowych skorzystało 

w 2008 a� 46% turystów. Tymczasem obszar augustowski oraz suwalski przyj�ły niewiele ponad 30% turystów 

korzystaj�cych z noclegów. Jednak�e liczby obrazuj�ce liczb� udzielonych noclegów wskazuj� na jeszcze jedn�

specyficzn� cech� turystyki na obszarze województwa podlaskiego. Mianowicie w Białymstoku i okolicach 

ogółem udzielono niespełna 36% noclegów, a tymczasem obszar pojezierza suwalsko-augustowskiego 

wygenerował blisko 42% noclegów. Wskazuje to na fakt potwierdzony danymi obrazuj�cymi �redni� liczb�

noclegów (Wykres 6. �rednia liczba noclegów na korzystaj�cego turyst� w województwie podlaskim), i� tury�ci 

korzystaj�cy z noclegów w Białymstoku i okolicach pozostaj� w bazie noclegowej zdecydowanie krócej 

(zaledwie półtora doby hotelowej). Tymczasem tury�ci korzystaj�cy z noclegów na obszarze pojezierza 

suwalsko-augustowskiego przebywaj� tam zdecydowanie dłu�ej, a ich �redni czas pobytu wynosi ponad trzy 

i pół doby. Ponadto dane dla tego obszaru wyra�nie wskazuj�, i� w przewa�aj�cej liczbie s� to tury�ci krajowi, 

czyli mo�emy mówi�, i� obszar ten jest obszarem recepcyjnym krajowej turystyki wypoczynkowej.  

Uwag� zwraca bardzo wysoki wska�nik �redniej liczby noclegów turystów zagranicznych w powiecie 

wysokomazowieckim w 2008 roku, jednak�e nale�y to uzna� za dane zafałszowane, gdy� analiza odpowiednich 

wielko�ci w poprzednich latach wskazuje, i� wielko�� ta wynosiła 1,88 doby hotelowej na turyst� zagranicznego.  
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Wskaza� nale�y jeszcze na dwa interesuj�ce obszary województw podlaskiego, a mianowicie Puszcz�

Białowiesk� i Biebrza�ski Park Narodowy, gdy� generuj� one relatywnie długie czasy pobytu turystów 

zagranicznych. Przede wszystkim wielko�ci te s� w zdecydowanym stopniu wy�sze od czasów pobytu turystów 

krajowych. Mo�e to upowa�nia� do wniosku, i� s� to obszary recepcyjne turystyki zagranicznej.  

Wykres 6. �rednia liczba noclegów na korzystaj�cego turyst� w województwie podlaskim  
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 29. Stopie� wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 

w województwie podlaskim (procenty) 

Rodzaje obiektów 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ogółem 27,8 30,0 31,1 32,4 35,5 33,5 

Hotele 29,3 33,2 34,4 38,0 45,6 39,9 

Motele 51,9 55,5 68,1 57,0 61,4 67,6 

Pensjonaty 28,4 22,6 18,4 14,4 20,0 20,2 

Inne obiekty hotelowe 31,9 20,4 33,7 34,5 34,9 30,0 

Domy wycieczkowe 25,5 22,5 23,7 24,3 35,2 34,1 

Schroniska (ł�cznie z młodzie�owymi) 23,7 27,6 25,2 22,2 21,9 24,2 

O�rodki wczasowe (bez kwater prywatnych) 41,0 41,1 42,1 41,0 38,2 42,1 

O�rodki kolonijne 71,7 88,7 95,3 73,3 82,4 78,7 

O�rodki szkoleniowo-wypoczynkowe 21,1 22,7 17,9 19,5 21,6 23,0 

Dom pracy twórczej 24,5 26,4 26,5 26,3 22,5 24,6 

Zespoły ogólnodost�pnych domków turystycznych 21,6 17,3 24,5 20,6 22,9 17,3 

Kempingi 32,6 33,3 34,6 22,4 20,1 20,1 

Pola biwakowe  15,7 22,4 23,2 25,4 17,2 19,8 

Obiekty noclegowe w o�rodkach do wypoczynku sobotnio 

niedzielnego 
50,1 60,9 67,2 80,8 78,1 77,8 

Zakłady uzdrowiskowe 62,1 81,2 64,9 81,3 83,2 87,5 

Pozostałe niesklasyfikowane 22,2 22,3 26,6 27,2 28,6 24,5 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Wykorzystanie obiektów noclegowych w województwie podlaskim (Tabela 29.Stopie� wykorzystania 

miejsc noclegowych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie podlaskim ) jest 

poni�ej �redniej krajowej, jednak w ostatnim roku spadło. W najwy�szym stopniu wykorzystywane s� motele, 

o�rodki kolonijne, obiekty wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz zakłady uzdrowiskowe i tendencja ta 

utrzymuje si� od wielu lat. Pewnym zaskoczeniem mo�e by� stosunkowo słabe wykorzystanie pensjonatów, 

o�rodków szkoleniowo-wypoczynkowych oraz domów pracy twórczej, które utrzymuje si� na tym poziomie od 

wielu lat.  

Tabela 30. Miejsca noclegowe w obiektach zakwaterowania zbiorowego na 1000 mieszka�ców 

Jednostka terytorialna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Województwo podlaskie 2,12 2,12 1,91 2,06 2,04 2,12 1,81 

Podregion - białostocki 2,48 2,40 2,14 2,68 2,58 2,68 1,88 

Powiat białostocki 2,14 2,06 2,06 2,16 2,19 2,36 0,35 

Powiat sokólski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Powiat m. Białystok 3,28 3,18 2,72 3,60 3,38 3,48 3,06 

Podregion - łom�y�ski 1,79 1,90 1,89 1,74 1,71 1,69 1,66 

Powiat bielski 1,62 1,63 1,64 1,65 1,85 1,36 1,42 

Powiat hajnowski 0,46 0,50 0,51 3,45 3,01 3,58 3,13

Powiat kolne�ski 1,19 1,19 1,40 1,25 1,26 1,47 1,47 

Powiat łom�y�ski 4,44 4,33 3,83 3,83 3,83 3,83 3,86 

Powiat siemiatycki 2,28 2,86 2,92 0,00 0,21 0,39 0,40 

Powiat wysokomazowiecki 0,78 0,68 0,68 0,67 0,67 0,45 0,45 

Powiat zambrowski 0,49 0,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Powiat m. Łom�a 2,77 3,18 3,65 2,73 2,53 2,35 2,36 

Podregion - suwalski 1,97 1,93 1,53 1,42 1,57 1,74 1,88 

Powiat augustowski 2,25 2,27 2,25 3,05 3,05 3,67 4,50 

Powiat grajewski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat moniecki 0,90 0,91 0,92 0,93 0,93 0,94 0,94 

Powiat sejne�ski 4,43 4,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Powiat suwalski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Powiat m. Suwałki 4,13 3,93 3,70 2,54 3,12 3,27 3,12 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 31. Noclegi udzielone w obiektach zakwaterowania zbiorowego na 1000 mieszka�ców 

Jednostka terytorialna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Województwo podlaskie 199,94 226,59 226,71 234,89 248,32 314,02 268,64

Podregion - białostocki 245,53 250,05 268,01 267,12 301,26 422,43 317,59

Powiat białostocki 161,59 133,72 180,77 141,28 188,67 297,70 54,63

Powiat sokólski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat m. Białystok 348,57 369,13 377,25 393,96 427,34 583,44 518,24

Podregion - łom�y�ski 160,87 209,09 199,49 209,55 199,76 207,10 202,77
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Powiat bielski 128,06 126,05 126,43 142,24 161,06 138,10 174,34

Powiat hajnowski 78,49 19,53 39,68 497,51 398,46 541,70 433,81

Powiat kolne�ski 43,81 191,25 113,65 125,84 159,95 141,57 102,31

Powiat łom�y�ski 639,96 666,97 586,94 690,22 554,86 547,32 548,23

Powiat siemiatycki 90,82 313,28 439,55 0,00 20,64 32,43 30,64

Powiat wysokomazowiecki 11,11 36,15 7,11 10,89 19,26 7,13 4,07

Powiat zambrowski 51,03 33,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat m. Łom�a 223,95 286,93 273,24 218,86 273,77 255,89 302,25

Podregion - suwalski 176,84 210,70 193,07 214,52 224,79 276,27 277,41

Powiat augustowski 302,30 311,60 325,53 413,82 453,13 559,39 625,62

Powiat grajewski 6,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat moniecki 37,49 35,59 51,83 72,18 81,28 103,31 103,89

Powiat sejne�ski 245,72 400,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat suwalski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat m. Suwałki 353,84 439,90 470,01 465,26 465,44 566,45 511,67
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Tabela 32. Korzystaj�cy z noclegów w obiektach zakwaterowania zbiorowego (hotele, motele, pensjonaty) 

na 1000 mieszka�ców 

Jednostka terytorialna 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

PODLASKIE 136,75 151,38 156,29 157,05 157,52 198,55 174,15

Podregion - białostocki 183,75 181,63 187,78 187,57 198,01 270,52 197,90

Powiat białostocki 134,32 109,71 145,54 123,77 166,21 236,58 41,58

Powiat sokólski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat m. Białystok 254,49 262,14 255,34 264,91 261,32 352,19 319,38

Podregion - łom�y�ski 95,11 121,54 124,10 126,92 119,95 134,05 143,08

Powiat bielski 90,94 93,14 96,23 94,71 106,78 95,27 127,90

Powiat hajnowski 48,65 15,85 13,76 266,19 222,88 303,77 239,66

Powiat kolne�ski 14,91 78,17 75,06 44,02 75,13 100,13 80,45

Powiat łom�y�ski 396,67 414,82 403,63 465,71 393,17 391,12 456,18

Powiat siemiatycki 45,16 182,85 248,95 0,00 11,81 25,36 23,42

Powiat wysokomazowiecki 3,40 3,12 3,77 4,16 5,01 2,47 1,23

Powiat zambrowski 38,38 26,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat m. Łom�a 112,26 154,69 147,82 135,68 138,91 158,98 197,15

Podregion - suwalski 115,03 141,84 147,82 146,96 140,17 163,83 177,06

Powiat augustowski 170,94 187,07 217,38 245,62 253,96 308,23 368,69

Powiat grajewski 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat moniecki 20,47 18,46 33,20 32,66 34,85 47,10 40,26

Powiat sejne�ski 84,52 108,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat suwalski 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiat m. Suwałki 280,09 369,69 391,17 361,51 324,41 364,64 368,59
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 
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Dane obrazuj�ce wykorzystanie obiektów zakwaterowania zbiorowego w województwie podlaskim na 

tysi�c mieszka�ców (tabele 30, 31, 32) potwierdzaj� wcze�niejsze rozwa�ania o dominacji kilku obszarów 

recepcyjnych. Pod wzgl�dem liczby obiektów oraz liczby udzielonych noclegów przewodzi powiat augustowski. 

Na kolejnych miejscach lokuj� si� o�rodki miejskie (Białystok, Łom�a, Suwałki). List� obszarów 

przewodz�cych w przyjmowaniu turystów zamyka powiat hajnowski.  

Interesuj�cych danych dostarcza zestawienie liczby gospodarstw agroturystycznych w województwie 

podlaskim (Tabela 33. Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim). Okazuje si�, i�

w roku 2008 dysponowali�my 827 takimi obiektami, a ich liczba systematycznie ro�nie. Tak jak ju� wcze�niej 

zaobserwowano, w województwie mamy dwa główne obszary recepcyjne turystyki pozamiejskiej (pojezierze 

suwalsko-augustowskie i Puszcza Białowieska) i to wła�nie na tych obszarach wyst�puje najwi�cej gospodarstw 

agroturystycznych. Obszar pojezierza dysponuje 50% gospodarstw agroturystycznych, za� w powiecie 

hajnowskim znajduje si� 12% gospodarstw agroturystycznych.  

Tabela 33. Liczba gospodarstw agroturystycznych w województwie podlaskim 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Struktura 

w 2008 r.

Augustów 73 79 86 89 92 94 97 99 101 12,2 

Białystok 36 45 52 59 60 65 69 80 81 9,8 

Bielsk Podlaski 1 2 3 4 5 5 5 9 9 1,1 

Grajewo 17 22 13 16 20 21 23 32 35 4,2 

Hajnówka 59 65 70 79 86 90 94 97 99 12,0 

Kolno 14 11 12 14 15 16 18 18 20 2,4 

Łom�a 20 21 24 29 29 31 33 34 36 4,4 

Mo�ki 28 29 30 33 35 38 39 40 41 5,0 

Sejny 82 84 84 85 88 90 92 92 94 11,4 

Siemiatycze 20 20 21 23 26 29 31 40 42 5,1 

Sokółka 25 31 33 37 38 39 39 39 40 4,8 

Suwałki 170 186 200 203 207 210 212 216 219 26,5 

Wysokie Mazowiecko 3 3 3 3 6 7 8 9 9 1,1 

Zambrów 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0,1 

Razem 548 598 631 674 707 736 761 806 827 100,0 
	ródło: dane PODR Szepietowo. 

Dane obrazuj�ce przeci�tne zatrudnienie w obiektach noclegowych województwa podlaskiego (Tabela 34.

Przeci�tna liczba zatrudnionych w obiektach noclegowych w województwie podlaskim) wskazuj� na rosn�ce 

znaczenie tego sektora w gospodarce regionu. Wprawdzie do roku 2002 zatrudnienie spadało, ale w przededniu 

integracji bran�a zakwaterowania turystycznego odrodziła si�, o czym �wiadczy poziom zatrudnienia w roku 

2008, który wyniósł 1250 osób. Podkre�li� nale�y, �e nawet sytuacja globalnego kryzysu nie spowodowała 

zwolnie� w tym sektorze, a prognoza na kolejne trzy lata wskazuje na mo�liwo�� powolnego wzrostu (Wykres 

7. Przeci�tna liczba zatrudnionych w bran�y w latach 1999-2008 i prognoza na lata 2009-2011).  

Poziom przeci�tnego wynagrodzenia pracowników obiektów noclegowych w latach 2000-2008 (Tabela 

35. Przeci�tne wynagrodzenie w obiektach noclegowych w województwie podlaskim) równie� nie sygnalizuje 
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sytuacji kryzysowej. W kolejnych analizowanych latach widoczny jest wzrost przeci�tnego wynagrodzenia, 

a w latach 2007-2008 zanotowano najwi�kszy przyrost roczny. Prognoza przeci�tnego wynagrodzenia równie�

wskazuje na mo�liwo�� jego znacznych wzrostów (Wykres 8. Przeci�tne wynagrodzenie w bran�y w latach 

1999-2008 i prognoza na lata 2009-2011).  

Tabela 34. Przeci�tna liczba zatrudnionych w obiektach noclegowych w województwie podlaskim 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Województwo podlaskie 997 816 698 946 1106 1117 1160 1202 1250 

Zmiana zatrudnienia  

rok poprzedni = 100 
- 81,8 85,5 135,5 116,9 101,0 103,8 103,6 104,0 

Miasto Białystok 462 295 222 363 395 416 456 483 534 

Miasto Łom�a 89 87 78 67 66 68 80 87 102 

Wykres 7.  Przeci�tna liczba zatrudnionych w bran�y w latach 1999-2008 i prognoza na lata 2009-2011 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Białymstoku. 
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Tabela 35. Przeci�tne wynagrodzenie w obiektach noclegowych w województwie podlaskim 

Wyszczególnienie 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Województwo podlaskie 1509,7 1371,8 1441,7 1520,3 1619,4 1673,3 1750,3 1862,3 2114,3 

Zmiana wynagrodzenia 

rok poprzedni = 100 
- 90,9 105,1 105,5 106,5 103,3 104,6 106,4 113,5 

Miasto Białystok 1740,8 1441,4 1578,3 1670,0 1782,9 1810,9 1883,3 2027,2 2225,8 

Miasto Łom�a 1469,1 1668,5 1766,8 1857,5 1827,9 1892,4 1879,1 1947,5 2061,5 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�d Statystyczny w Białymstoku. 

Wykres 8.  Przeci�tne wynagrodzenie w bran�y w latach 1999-2008 i prognoza na lata 2009-2011 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�d Statystyczny w Białymstoku.

Przedstawiona powy�ej analiza skłania do kilku istotnych wniosków, które mog� przyczyni� si� do 

lepszego zrozumienia istoty zakwaterowania w turystyce oraz by� podstaw� do podejmowania decyzji 

lokalizacyjnych zarówno dla decydentów jak te� inwestorów:  

– w Unii Europejskiej wyst�puj� znaczne dysproporcje je�li chodzi o liczb� obiektów hotelarskich Ogółem 

w UE jest ponad 200 tys. takich obiektów, za� w Polsce zaledwie 2443. Daleko nam do Włoch, Wielkiej 

Brytanii czy te� Niemiec gdzie jest 35-40 tys. hoteli. Francja Hiszpania maj� po około 18 tys. hoteli 

a Austria ponad 14 tys.; 

– przyrost liczby hoteli w Polsce jest bardziej dynamiczny ni� w innych pa�stwach UE. 

– stopie� wykorzystania hoteli w Polsce (36,7%) jest znacznie ni�szy ni� w innych Pa�stwach UE (�rednio 

41,4%); 

– w Polsce ma miejsce przyrost liczby udzielanych noclegów, jednak�e w ró�nych okresach miał on ró�n�

intensywno��. W latach 2003 i 2004 w znacznym stopniu wzrosła liczba turystów zagranicznych 
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odwiedzaj�cych nasz kraj. W ostatnich latach ta dynamika spadła na rzecz wzrostu liczby udzielanych 

noclegów turystom krajowym; 

– w strukturze bazy noclegowej w Polsce dominuj� pozostałe obiekty noclegowe (około 64%) za� hotele 

stanowi� około 36%, gdy tymczasem w pozostałych pa�stwach UE (oprócz Włoch) hotele stanowi� �rednio 

61%, za� obiekty pozostałe 39%; 

– obiekty zbiorowego zakwaterowania na Podlasiu stanowi� zaledwie 2,5% ogółu obiektów w Polsce oraz 

oferuj� tylko 1,9% miejsc noclegowych; 

– wykorzystanie miejsc noclegowych w Polsce wynosi około 36%, a podobna wielko�� charakteryzuje 

równie� Podlasie; 

– tury�ci sp�dzaj� w województwie podlaskim znacznie mniej czasu ni� w pozostałych obszarach 

recepcyjnych, co mo�e skłania� do wniosku, i� skierowana do nich oferta turystyczna jest zbyt uboga w 

atrakcje w zwi�zku z czym nie s� oni skłonni do przedłu�ania swoich pobytów; 

– niepokoi� mo�e fakt, i� ogółem na Podlasiu udzielono zaledwie 1,7% noclegów. Jeszcze gorzej wygl�da 

sytuacja udzielania noclegów turystom zagranicznym, gdy� na Podlasiu udzielono noclegów zaledwie dla 

1,2% turystów z zagranicy; 

– województwo podlaskie dysponuje dwoma pozamiejskimi obszarami recepcyjnymi turystyki przyjazdowej 

i s� to w pierwszym rz�dzie obszar suwalsko-augustowski i kolejno obszar Puszczy Białowieskiej; 

– rosn�ca liczba gospodarstw agroturystycznych wskazuje na znaczn� dynamik� tego sektora usług 

w turystyce przyjazdowej. 

2.2. Działalno�� usługowa zwi�zana z wy�ywieniem  

Działalno�� usługowa zwi�zana z wy�ywieniem została zaklasyfikowana do działu 56 Polskiej 

Klasyfikacji Działalno�ci. Rynek, na którym te usługi wyst�puj� nazywamy rynkiem usług gastronomicznych. 

Usługi zwi�zane z wy�ywieniem (dział 56) oraz  usługi zwi�zane z zakwaterowaniem (dział 55) nale�� do sekcji 

I PKDWiU – Usługi zwi�zane z zakwaterowaniem i usługi gastronomiczne. Sekcja ta obejmuje: 

– usługi w zakresie noclegów i usług towarzysz�cych �wiadczone przez hotele, motele, pensjonaty, centra 

odnowy biologicznej i inne obiekty hotelowe; 

– usługi �wiadczone przez schroniska młodzie�owe oraz chaty lub domki; 

– usługi �wiadczone przez domy letniskowe, do których go�cie posiadaj� prawo wspólnego u�ytkowania 

przez okre�lony okres ka�dego roku; 

– usługi �wiadczone przez pola namiotowe i pola kempingowe, wł�czaj�c pola dla pojazdów kempingowych; 

– tymczasowe lub długoterminowe zakwaterowanie w domach studenckich, internatach i bursach szkolnych, 

hotelach pracowniczych, blokach mieszkalnych; 

– usługi sypialne i restauracyjne w wagonach kolejowych oraz pozostałych �rodkach transportu; 

– usługi gastronomiczne; 

– usługi przygotowywania �ywno�ci dla odbiorców zewn�trznych (catering); 

– usługi stołówkowe; 

– usługi przygotowywania i podawania napojów. 

Sekcja ta nie obejmuje: gotowej �ywno�ci łatwo psuj�cej si�, sklasyfikowanej w 10.85, 10.89, sprzeda�y 

detalicznej �ywno�ci, sklasyfikowanej w dziale 47, wynajmu nieruchomo�ci mieszkalnych w celu dłu�szego 

pobytu, zazwyczaj w cyklu miesi�cznym lub rocznym, sklasyfikowanego w 68.20.1, usług dyskotek i sal 

tanecznych (z wył�czeniem serwuj�cych napoje), sklasyfikowanych w 93.29.19.0. Szczegółowy zakres 

działalno�ci w ramach działu 56 przedstawiono w tabeli 36. 
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Tabela 36. Szczegółowy opis zakresu działalno�ci  w ramach działu 56 PKWiU 2008
* 

Dział 56 Usługi zwi�zane z wy�ywieniem 

56.1 Usługi restauracji i ruchomych placówek gastronomicznych 

56.10.11 (55.30.11) Usługi podawania posiłków w restauracjach 

56.10.12 (55.30.12) Usługi przygotowywania i podawania posiłków w wagonach restauracyjnych i na 

statkach 

56.10.13 (55.30.13) Usługi przygotowywania i podawania posiłków w lokalach samoobsługowych

56.10.19 (55.30.14) Pozostałe usługi podawania posiłków

56.21.11 (55.52.11) Usługi przygotowywania i dostarczania �ywno�ci dla gospodarstw domowych

56.21.19 (55.52.13) Usługi przygotowywania i dostarczania �ywno�ci dla pozostałych odbiorców 

zewn�trznych (catering)

56.29.11 (55.52.12) Usługi gastronomiczne �wiadczone dla przedsi�biorstw transportowych

56.29.19 (55.52.13) Pozostałe usługi gastronomiczne �wiadczone w oparciu o zawart� z klientem umow�

56.29.20 (55.51.10) Usługi stołówkowe

56.30.10 (55.40.10) Usługi przygotowywania i podawania napojów
* w nawiasach podano numery zgodne z klasyfikacjami z 1997 i 2004 roku 
	ródło: Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU 2008). 

Rynek usług gastronomicznych jest jednym z rodzajów rynków usług turystycznych, wyodr�bniony wg 

kryterium rodzaje usług turystycznych. Według tego kryterium obok rynku usług gastronomicznych wyst�puje 

rynek usług hotelarskich oraz rynek usług transportowych [1].  

Rozwój gastronomii jest �ci�le zwi�zany z ewolucj� �rodków transportu i rozwojem gospodarki, które 

doprowadziły do powstania nowego przemysłu-turystyki. Pocz�tki gastronomii si�gaj� dwóch tysi�cy lat, kiedy 

to rolnicy z bliskiego wschodu udawali si� do miejscowo�ci, w których był targ, aby tam sprzeda� nadwy�ki 

ziarna i inne produkty. 

Obecnie rynek usług gastronomicznych tworz� rozmaite kategorie restauracji: bary z obsług� go�ci przy 

stoliku, eleganckie restauracje z wykwintn� kuchni� dla smakoszy, puby, bary w domach towarowych 

i kawiarnie. Wszystkie one mieszcz� si� w definicji rynku usług gastronomicznych dla indywidualnych 

konsumentów. Rynek usług gastronomicznych jest bardzo podatny na wpływ otoczenia, inaczej mówi�c, na 

ogólny stan gospodarki danego kraju. W pierwszej połowie lat 90. rynek ten powa�nie odczuł skutki 

ogólno�wiatowej recesji, a przede wszystkim zmniejszenia si� rozporz�dzalnych dochodów ludno�ci. 

Konsumenci niech�tnie jadali poza domem; zmniejszyła si� zarówno cz�stotliwo�� korzystania z lokali 

gastronomicznych, jak i kwota wydatków w przeliczeniu na jedn� wizyt� w restauracji. W drugiej połowie lat 

90. oddziaływanie czynników ekonomicznych zacz�ło si� zmniejsza� i, w miar� jak sytuacja gospodarcza si�

poprawiła, wzrastała rentowno�� lokali gastronomicznych. Ostatnio w zwi�zku z kryzysem �wiatowym mo�na 

było znowu zaobserwowa� pewne kłopoty na rynku usług gastronomicznych. Spowolnienie gospodarcze 

obni�yło m. in. tempo wzrostu rynku restauracyjnego w Polsce, a konsumenci o bardziej utrwalonych 

przyzwyczajeniach wybierali  ta�sz� ofert�, nie rezygnuj�c zupełnie z usług gastronomicznych.  

Według szacunków zawartych w opublikowanym przez firm� PMR raporcie [12], warto�� rynku 

restauracyjnego, obejmuj�cego rynek restauracji, fast food, kawiarni oraz barów alkoholowych, wyniosła 19,4 

mld zł w 2008 roku, co oznaczało wzrost o 6,6% w porównaniu do roku 2007 (wykres 7). PMR przewiduje, �e 

w latach 2009-2010 rynek ten b�dzie rósł w wolniejszym tempie, ok. 3-4% rocznie, na co wpływ b�dzie miało 

osłabienie gospodarcze i gorsze nastroje konsumenckie skłaniaj�ce do poszukiwania oszcz�dno�ci.  
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Wykres 9. Warto�� (w mld zł) rynku restauracyjnego w Polsce w latach 2005-2010 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie [12]. 

Przewidywane spowolnienie na rynku restauracyjnym w latach 2009-2010 to efekt kilku czynników. Po 

pierwsze, kryzys, który ogarn�ł rynki finansowe b�dzie skutkował wzrostem kosztów finansowania. Zaostrzenie 

kryteriów udzielania kredytów, jak równie� trudno�ci z pozyskaniem kapitału poprzez Giełd� Papierów 

Warto�ciowych doprowadzi do zahamowania ekspansji sieci gastronomicznych. Pogorszenie nastrojów 

konsumenckich mo�e doprowadzi� do tego, �e konsumenci b�d� rezygnowa� z usług lokali gastronomicznych. 

Usługi gastronomiczne s� bowiem wra�liwe na spadek dochodów i wzrost cen. Z drugiej jednak strony, ni�sze 

koszty surowców, rosn�ce bezrobocie zmniejszaj�ce rotacj� pracowników, oraz mniejsza presja na wzrost 

wynagrodze� b�d� pozytywnie oddziaływa� na sytuacj� wła�cicieli lokali gastronomicznych. Zostan� wi�c 

ograniczone wymienione wcze�niej przez respondentów bariery rozwoju ich firm. Dodatkowo, zmiany 

w przyzwyczajeniach cz��ci polskich konsumentów wydaj� si� na tyle trwałe, �e nie zrezygnuj� oni szybko 

z usług oferowanych przez lokale gastronomiczne, szczególnie tych dost�pnych w przyst�pnych cenach.  

Z tego te� wzgl�du poszczególne segmenty rynku HoReCa (Hotele, Restauracje, Catering) zostan�

w ró�nych stopniu dotkni�te przez skutki kryzysu. Na przewidywanym spowolnieniu gospodarczym zyska�

mog� fast foody. Prawdopodobnie konsumenci o bardziej utrwalonych przyzwyczajeniach b�d� wybiera� ta�sz�

ofert� ni� rezygnowa� z usług gastronomicznych. Ponadto, boj�c si� o utrat� pracy cz��� osób mo�e wi�cej 

i dłu�ej pracowa� – nie maj�c czasu na przygotowanie czego� do jedzenia w domu tym bardziej b�d� oni 

korzysta� z usług gastronomicznych, ale niekoniecznie z restauracji. Z tego samego powodu, rosn�c�

popularno�ci� mog� cieszy� si� placówki pozycjonowane w segmencie fast casual (format przej�ciowy mi�dzy 

fast food a restauracj�), oferuj�ce stosunkowo tani posiłek w salach o podwy�szonym standardzie. Pizzerie to 

kolejny typ placówek, który mo�e wyj�� z kryzysu obronn� r�k� – wi�cej osób rezygnuj�cych z zakupów 

i zostaj�cych w domu mo�e przeło�y� si� na zwi�kszon� ilo�� zamówie� pizzy na telefon. Dodatkowo, mog�

one zaproponowa� klientom produkty na wynos oferowane w porcjach, np. pizza w kawałkach do kupienia 

w wydzielonym okienku. Wydaje si�, �e najbardziej zagro�onym segmentem s� typowe restauracje. 

Na rynku usług gastronomicznych mo�emy wyró�ni� nast�puj�ce segmenty: puby i gastronomia 

hotelowa, bary fast food,  restauracje i kawiarnie oraz segment usług gastronomicznych dla podró�uj�cych.  
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Pod wzgl�dem liczby lokali najwi�kszymi segmentami sektora obsługuj�cego klientów indywidualnych 

s� puby i gastronomia hotelowa, chocia� sprzeda� posiłków nie jest oczywi�cie, ich podstawow� działalno�ci�. 

Segmentem, który jako jedyny systematycznie zwi�ksza liczb� lokali, s� bary fast food, co nale�y tłumaczy�

znaczn� dominacj� du�ych sieci, posiadaj�cych �rodki finansowe na stał� ekspansj�. Segmenty z du�ym 

udziałem placówek prowadzonych przez indywidualnych wła�cicieli, np. restauracji, kawiarni, i sprzeda�y na 

wynos, od kilku lat stopniowo zmniejszaj� liczb� lokali. Segment barów fast food i sprzeda�y na wynos- 

doskonale si� rozwija. Bary z hamburgerami maj� najwi�kszy udział w ł�cznej sprzeda�y sektora. Pod 

wzgl�dem dynamiki wzrostu wiod�c� pozycj� zajmuje sprzeda� da� z drobiu. Działalno�� gastronomiczna 

przynosi obecnie pubom 25% ł�cznych przychodów. W segmencie pubów prowadz�cych działalno��

gastronomiczn� najwi�ksz� dynamik� sprzeda�y charakteryzuj� si� dania barowe i na wynos, co potwierdza 

ogólny trend wzrostu popularno�ci ta�szych placówek gastronomicznych, oferuj�cych konsumentom posiłki 

dobrej jako�ci po atrakcyjnych cenach. 

Segment restauracji i kawiarni obejmuje lokale o bardzo zró�nicowanym standardzie od eleganckich 

restauracji do tanich mini barów. Warto�� sprzeda�y całego segmentu wzrosła, ró�nice mi�dzy poszczególnymi 

kategoriami placówek były jednak dosy� istotne, stosunkowo najszybciej rozwijaj� si� restauracje tematyczne. 

Segment usług gastronomicznych dla podró�uj�cych tworz� lokale znajduj�ce si� na dworcach 

kolejowych i przy trasach komunikacyjnych. Wielko�� sprzeda�y tego systemu, zwłaszcza w kategorii placówek 

znajduj�cych si� w poci�gach, jest bezpo�rednio zwi�zana z popytem na usługi transportowe. 

W analizie rynku usług gastronomicznych wa�nym kryterium jest struktura wiekowa grup konsumentów. 

Jest to kryterium, według którego mo�na okre�li� liczebno�� poszczególnych grup konsumentów oraz 

charakterystyczne dla nich zachowania. Klientami barów fast food s� najcz��ciej ludzie młodzi, z których 

przewa�aj�ca wi�kszo�� nale�y do grupy wiekowej 15-24 lat. Osoby w wieku 20-24 lat ch�tnie przychodz� do 

restauracji w porze kolacji, ale podstawow� grupa klientów s� osoby z przedziału wiekowego 20-54 lat. W porze 

lunchu z restauracji jednakowo korzystaj� wszystkie grupy wiekowe, przy czym klienci z przedziału 20-24 lat 

najch�tniej jadaj� lunch i kolacj� w pubach. W�ród klientów kawiarni przewa�aj� ludzie młodzi, w wieku 

poni�ej 34 lat. Restauracje i kawiarnie w sklepach ciesz� si� najwi�kszym powodzeniem w�ród osób w wieku 

20-34 lat, zwłaszcza młodych matek nie pracuj�cych zawodowo. W�ród osób, które nie jadaj� poza domem, 

przewa�aj� ludzie starsi, ponad połowa z nich uko�czyła 65 rok �ycia. 

Do najwa�niejszych czynników rozwoju runku usług gastronomicznych mo�na zaliczy�: 

– rosn�ce wynagrodzenia; 

– zmian� przyzwyczaje� �ywieniowych konsumentów, wynikaj�c� z szybszego trybu �ycia Polaków, co 

zwi�zane jest z brakiem czasu i ch�ci do przygotowywania posiłków w domu; 

– rosn�c� liczb� singli; 

– wzrost optymizmu konsumenckiego; 

– małe nasycenie rynku; 

– ekspansj� centrów handlowych i w zwi�zku z tym rosn�c� liczb� atrakcyjnych lokalizacji; 

– nowe okazje do sp�dzania czasu poza domem - zakupy w centrach handlowych jako nowa okazja do 

korzystania z placówek gastronomicznych, a tak�e ogólna tendencja sp�dzania coraz wi�cej czasu w tzw. 

trzecim miejscu, mi�dzy domem, a prac�.  
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Wykres 10. Najwa�niejsze czynniki rozwoju dla firm obecnych na rynku gastronomicznym w Polsce  

	ródło: opracowanie własne na podstawie [12]. 

W badaniu przeprowadzonym na potrzeby raportu PMR zapytał respondentów o czynniki jakie mogłyby 

pomóc w rozwoju przedsi�biorstw obecnych na rynku gastronomicznym w przyszło�ci. Jak wynika z 

przeprowadzonego przez PMR badania, czynniki jakie mogłyby pomóc w rozwoju przedsi�biorstw obecnych na 

rynku gastronomicznym w przeszło�ci to  przede wszystkim wzrost zamo�no�ci społecze�stwa, w wyniku 

którego wi�cej osób b�dzie mogło pozwoli� sobie na jedzenie poza domem. Jedna na pi�� firm liczy na własne 

działania marketingowe, a jedna na sze�� – na lojalno�� wobec ich marki. Stosunkowo wysoki odsetek firm 

(14%) oczekuje, �e fuzja z inn� firma lub inwestor przyczyni si� do rozwoju ich sieci. Oznacza to, �e pewna 

ilo�� sieci jest nastawionych pozytywnie na współprac� z inwestorem zewn�trznym. (Wykres  10. Najwa�niejsze 

czynniki rozwoju dla firm obecnych na rynku gastronomicznym w Polsce). 

Firmy wymieniały równie� sporadycznie nast�puj�ce czynniki maj�ce przyczyni� si� do rozwoju 

działalno�ci gastronomicznej:  

– zwi�kszenie liczby lokali w atrakcyjnych lokalizacjach;

– mniejsze problemy z personelem – firmy licz� na powrót cz��ci Polaków z emigracji, a tak�e napływ 

cudzoziemców – potencjalnych pracowników – do Polski w zwi�zku z rozszerzeniem UE; 

– rozwój turystyki; 

– rozwój zaplecza gastronomicznego w Polsce w zwi�zku z organizacj� Euro 2012.  

Najwi�ksz� barier� rozwoju działalno�ci firm gastronomicznych na rynku polskim, według respondentów 

badania PMR jest problem ze znalezieniem personelu spowodowany emigracj� Polaków do krajów UE. Du��

przeszkod� s� problemy natury finansowej zwi�zane z wysokimi kosztami prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej – przede wszystkim wysokimi czynszami i opłatami, nieco rzadziej wymieniane s� stosunkowo 

wysokie koszty pracy i otworzenia nowej placówki. Dla jednego na pi�ciu wła�cicieli sieci problemem jest du�a 
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konkurencja na rynku oraz brak dobrych lokalizacji dla nowych lokali (Wykres 11. Najwi�ksze bariery rozwoju 

dla firm obecnych na rynku gastronomicznym w Polsce).  

Wykres 11. Najwi�ksze bariery rozwoju dla firm obecnych na rynku gastronomicznym w Polsce 

	ródło: opracowanie własne na podstawie [12]. 

Baza usług gastronomicznych województwa podlaskiego oparta jest o lokale znajduj�ce si� w miastach 

oraz w miejscowo�ciach o charakterze turystycznym. Nale�y podkre�li� interesuj�c� aran�acj� wn�trz nowych 

zakładów gastronomicznych, dbało�� o jako�� oferty konsumpcyjnej oraz coraz lepsz� obsług�  go�ci.  

Stosunkowo nowym zjawiskiem s� letnie ogródki aran�owane przed restauracjami,  kawiarniami i innymi 

obiektami gastronomicznymi. W województwie działaj� tak�e lokale gastronomiczne du�ych koncernów 

mi�dzynarodowych oferuj�ce zunifikowane potrawy w systemie szybkiej obsługi. Upowszechniły si� tak�e 

pizzerie, wprowadzaj�c m.in. sprzeda� przez telefoniczne zamówienia i dowo�enie swoich wyrobów do 

mieszka� konsumentów. Zwi�kszyła si� ilo�� przydro�nych restauracji, barów oraz punktów gastronomicznych. 

S� one m.in. coraz cz��ciej składow� du�ych stacji benzynowych, budowanych przy wa�niejszych traktach 

komunikacyjnych przebiegaj�cych przez województwo.  

Baz� gastronomiczn� województwa podlaskiego dla potrzeb ruchu turystycznego dzieli si� na 

ogólnodost�pn� i �rodowiskow�. Ta ostatnia wyst�puje ł�cznie z tego samego rodzaju  obiektami bazy 

noclegowej, natomiast ogólnodost�pna słu�y potrzebom całej ludno�ci. Zakłady gastronomiczne z uwagi na 

zakres działalno�ci dzieli si� na �ywieniowe (restauracje, bary szybkiej obsługi, bary przek�skowe, stołówki, 

bistra), uzupełniaj�ce (kawiarnie i  herbaciarnie, cukiernie, piwiarnie), punkty gastronomiczne (sma�alnie, 

lodziarnie, pijalnie). W bazie �rodowiskowej bary i restauracje wyst�puj� głównie w hotelach o najwy�szym 

standardzie usług  i wy�ywienia. Bary szybkiej obsługi, przek�skowe i bistra najcz��ciej zlokalizowane s�

w hotelach o ni�szym standardzie i o�rodkach wczasowych. Stołówki dominuj� w o�rodkach kolonijnych, 
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szkoleniowo-wypoczynkowych, zespołach ogólnodost�pnych domków turystycznych. Punkty gastronomiczne 

najcz��ciej towarzysz� o�rodkom wczasowym, zespołom ogólnodost�pnych domków turystycznych, polom 

biwakowym, schroniskom turystycznym (cz�sto sezonowo) [3]. 

W latach 1999 – 2008 liczba placówek gastronomicznych w turystycznych obiektach zbiorowego 

zakwaterowania w województwie podlaskim wykazywała tendencj� malej�c� (Wykres 12. Liczba placówek 

gastronomicznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie podlaskim w latach 

1999-2008). W roku 1999 liczba takich placówek kształtowała si� na poziomie 237, za� w roku 2008 była 

mniejsza o 34,6% i wynosiła 155 placówek. 

Wykres 12. Liczba placówek gastronomicznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w 

województwie podlaskim w latach 1999-2008 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Najwi�cej jednostek �ywieniowych znajduje si� w hotelach (Wykres 13. Struktura placówek 

gastronomicznych wg rodzajów obiektów w województwie podlaskim w 2008 r.), stanowi� one ponad połow�

wszystkich placówek gastronomicznych  w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania.   
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Wykres 13. Struktura placówek gastronomicznych wg rodzajów obiektów w województwie podlaskim  

w 2008 r. 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Liczba placówek gastronomicznych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie 

podlaskim na tle innych województw jest bardzo niska. W roku 2008 liczba ta wynosiła 155 i jedynie 

w województwie �wi�tokrzyskim odnotowano mniejsz� liczb� placówek gastronomicznych (Wykres 14. Liczba 

placówek gastronomicznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwach)  

Wykres 14. Liczba placówek gastronomicznych w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 

w województwach 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Sytuacja taka mo�e oznacza� niedosyt placówek gastronomicznych, co potwierdza porównanie liczby 

placówek gastronomicznych w obiektach zbiorowego zakwaterowania do liczby obiektów zbiorowego 

zakwaterowani (Tabela 37. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz placówek gastronomicznych w 
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obiektach zbiorowego zakwaterowania w 2008 r.). W województwie podlaskim wska�nik taki wynosi 0,93, co 

oznacza, �e nie w ka�dym obiekcie zbiorowego zakwaterowania znajduje si� placówka gastronomiczna. 

Podobna sytuacja jest równie� w województwach lubelskim, podkarpackim i zachodniopomorskim.  

Tabela 37. Liczba obiektów zbiorowego zakwaterowania oraz placówek gastronomicznych w obiektach 

zbiorowego zakwaterowania w 2008 r. 

Województwo 

Liczba obiektów 

zbiorowego 

zakwaterowania 

Liczba placówek 

gastronomicznych w 

obiektach zbiorowego 

zakwaterowania 

Udział placówek 

gastronomicznych w 

liczbie obiektów 

zbiorowego 

zakwaterowania 

Dolno�l�skie 736 770 1,05 
Kujawsko-pomorskie 306 341 1,11 
Lubelskie 298 287 0,96 
Lubuskie 335 340 1,01 
Łódzkie 216 271 1,25 
Małopolskie 872 982 1,13 
Mazowieckie 325 423 1,30 
Opolskie 116 157 1,35 
Podkarpackie 355 321 0,90 
Podlaskie 166 155 0,93 

Pomorskie 822 975 1,19 
�l�skie 423 509 1,20 
�wi�tokrzyskie 123 147 1,20 
Warmi�sko-mazurskie 384 468 1,22 
Wielkopolskie 540 570 1,06 
Zachodniopomorskie 840 810 0,96 
Polska 6857 7526 1,10 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Bior�c pod uwag� liczb� placówek gastronomicznych nie tylko w obiektach zbiorowego zakwaterowania 

z podziałem na restauracje, bary, stołówki i punkty gastronomiczne zauwa�amy, �e ich liczba w województwie 

podlaskim w latach 2005-2008 ulegała do�� istotnym zmianom (wykres 15). W przypadku restauracji 

obserwujemy wzrost ich liczby, od 78 obiektów w roku 2005 do 87 obiektów w roku 2008. Taka sytuacja 

potwierdza równie� tendencje ogólnokrajowe, ale wska�nik dynamiki liczby restauracji w roku 2008 

w porównaniu do 2005 w województwie podlaskim wynosi 111,51% i jest mniejszy ni� wska�nik dla całej 

Polski, który wynosi 122,56% (tabela 38 ).  

Liczba barów w województwie podlaskim utrzymywała si� w badanym okresie na podobnym poziomie, 

z nieznaczn� tendencj� spadkow�, bowiem liczba barów w 2008 r. w porównaniu do 2005 r. spadała o ok. 4%. 

Zupełnie odwrotnie zmieniała si� liczba barów w całym kraju, bowiem w badanych latach wzrosła ona o ok. 6%.  

Wyra�na tendencja spadkowa dotyczy liczby stołówek i jest to zjawisko obserwowane zarówno 

w województwie podlaskim jak i w całym kraju. W 2008 r. w porównaniu do 2005 r. w województwie 

podlaskim było o 13% mniej stołówek, za� w całym kraju liczba ta zmniejszyła si� o 21%. 
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Wykres 15. Liczba placówek gastronomicznych według rodzajów w województwie podlaskim w latach 

2005 – 2008 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Najwi�ksze zró�nicowanie liczby placówek wykazuj� punkty gastronomiczne. Ich liczba w 2005 r. 

wynosiła w województwie podlaskim 72, w kolejnym roku wrosła o 14% do liczby 82 by w nast�pnym, 2007 r. 

znowu spa�� do poziomu 73 obiekty. W 2008 r. liczba ta znowu spadła do 55 punktów gastronomicznych. Jest to 

odwrotna sytuacja w porównaniu do zmiany liczby tego typu obiektów w całym kraju. W latach 2005 – 2008 

liczba punktów gastronomicznych rosła, a w 2008 r. w porównaniu do 2005 r. procentowy wzrost wyniósł około 

34%. W województwie podlaskim za� liczba placówek gastronomicznych zmniejszyła si� w badanym okresie 

o 24%. 

Tabela 38. Liczba placówek gastronomicznych w województwie podlaskim oraz w całej Polsce w latach 

2005-2008 

Lata 
Województwo podlaskie Polska 

restauracje bary stołówki 

punkty 

gastronomiczne restauracje bary stołówki 

punkty 

gastronomiczne

2005 78 99 107 72 3 386 3 554 2 640 2 292 

2006 71 86 102 82 3 510 3 793 2 471 2 449 

2007 81 99 95 73 3 673 3 669 2 460 2 506 

2008 87 95 93 55 4 150 3 776 2 077 3 066 

Wska�nik 
dynamiki 
(2008/2005) 

111,54 95,96 86,92 76,39 122,56 106,25 78,67 133,77 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS. 

Dysponuj�c danymi z wyników bilansowych przedsi�biorstw bran�y hotele i restauracje zlokalizowanych 

w województwie podlaskim za lata 2005-2007 (Tabela 39. Przychody z całokształtu działalno�ci) mo�na 
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zauwa�y� wzrost poszczególnych przychodów firm działaj�cych w usługach hotelarskich i restauracyjnych. 

Przychody z całokształtu działalno�ci w 2007 r. w porównaniu do roku 2005 wzrosły a� o 55,8%. Najwy�szy 

wzrost odnotowano dla przychodów netto ze sprzeda�y produktów, bowiem w latach 2005-2007 przychody te 

rosły �rednio z roku na rok o 32,7%. Najni�sze, ale te� wysokie �rednioroczne tempo wzrostu odnotowano dla 

przychodów netto ze sprzeda�y towarów i materiałów. 

Tabela 39. Przychody z całokształtu działalno�ci, przychody netto ze sprzeda�y produktów, towarów 

i materiałów w tys. zł w dziale hotele i restauracje w województwie podlaskim w latach 2005 – 2007 

Wyszczególnienie 

Przychody z 

całokształtu 

działalno�ci 

(w tys. zł) 

Przychody 

netto ze 

sprzeda�y 

produktów, 

towarów i 

materiałów 

(w tys. zł) 

Przychody 

netto ze 

sprzeda�y 

produktów 

(w tys. zł) 

Przychody netto ze 

sprzeda�y towarów i 

materiałów 

(w tys. zł) 

55 Hotele I restauracje     
2005 53849 51127 24641 26486 
2006 62957 60400 25875 34525 
2007 83905 80375 43396 36979 
�rednie tempo +24,8% +25,4% +32,7% +18,2%

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych US w Białymstoku. 

Bior�c pod uwag� przychody z działalno�ci gastronomicznej ogółu jednostek gastronomicznych w 

województwie podlaskim w latach 1999 – 2008 obserwujemy z roku na rok wzrost przychodów, o czym 

informuj� ła�cuchowe wska�niki dynamiki (wykres 16). Najwi�kszy wzrost przychodów wyst�pił w 2007 r. w 

porównaniu do roku poprzedniego, kiedy to przychody wzrosły o 25%. Porównuj�c wska�niki dynamiki 

wyznaczone dla Polski zauwa�amy, �e niejednokrotnie s� one ni�sze ni� dla województwa podlaskiego. Sytuacja 

taka miała miejsce w latach 2001-2004 oraz w roku 2007. Najwi�kszy wzrost przychodów z działalno�ci 

gastronomicznej dla całego kraju wyst�pił w 2005 r. w porównaniu do roku poprzedniego czyli po wej�ciu 

Polski do Unii Europejskiej. Oznacza to niew�tpliwy wpływ tego wydarzenia na rozwój rynku usług 

gastronomicznych. 
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Wykres 16. Wska�niki dynami przychodów z działalno�ci gastronomicznej dla woj. podlaskiego oraz 

Polski w latach 1999-2008 (rok poprzedni =1) 

	ródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Przeci�tne zatrudnienie w hotelach i restauracjach w województwie podlaskim w latach 1999-2008 

przyjmowało zró�nicowane poziomy. Najwi�ksz� liczb� odnotowano w 2008 r. i wynosiła ona 2359 osób, 

najni�sza liczba zatrudnionych wyst�piła w 2002 r. (tabela 40) �rednie roczne tempo zmian liczby zatrudnionych 

w hotelach i restauracjach w analizowanym okresie wynosiło  +3%. Zakładaj�c, �e tempo to b�dzie nadal na 

podobnym poziomie mo�na dokona� prognoz liczby zatrudnionych w kolejnych latach (Wykres 17.Przeci�tna 

liczba zatrudnionych w bran�y hotele i restauracje w latach 1999-2008 i prognoza na lata 2009-2011). 

Tabela 40. Przeci�tna liczba zatrudnionych w hotelach  

i restauracjach w województwie podlaskim w latach 1999-2008 

Lata Przeci�tna liczba zatrudnionych 

1999 1807 
2000 1807 
2001 1595 
2002 1388 
2003 1653 
2004 1834 
2005 1928 
2006 1965 
2007 2065 
2008 2359 

	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Białymstoku. 
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Wykres 17. Przeci�tna liczba zatrudnionych w bran�y hotele i restauracje w latach 1999-2008 i prognoza 

na lata 2009-2011 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Białymstoku 

Przeci�tne miesi�czne wynagrodzenie w bran�y hotele i restauracje w 2008 r. wynosiło 1803,51 zł. 

Zakładaj�c, �e w kolejnych latach wynagrodzenie b�dzie to wzrasta� �rednio o 4% rocznie, czyli tak jak w 

okresie 1999-2008 mo�na prognozowa� wynagrodzenie na kolejne lata (Wykres 18. Przeci�tne wynagrodzenie 

(w zł) w bran�y w latach 1999-2008 i prognoza na lata 2009-2011) 

Wykres 18. Przeci�tne wynagrodzenie (w zł) w bran�y w latach 1999-2008 i prognoza na lata 2009-2011 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Białymstoku. 
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Zatrudnienie w powiatach województwa podlaskiego w bran�y hotele i restauracje przedstawiono 

w Tabeli 41. Przeci�tne zatrudnienie w bran�y hotele i restauracje w powiatach województwa podlaskiego 

w latach 2000-2008. Dane w tabeli s� niepełne, ale wynika to z tajemnicy statystycznej i niemo�no�ci 

udost�pniania informacji w przypadku gdy dane mog� wskazywa� na konkretne przedsi�biorstwo, a zatem 

w powiatach, gdzie np. zlokalizowane jest jedno przedsi�biorstwo z danej bran�y dane nie b�d� udost�pniane. 

Zaobserwowa� zatem mo�na powiaty, gdzie zlokalizowana jest wi�ksza liczba hoteli i restauracji, a s� to 

powiaty: augustowski, hajnowski, łom�y�ski, m. Białystok, m. Łom�a, m. Suwałki. W powiatach tych wyst�puje 

wi�kszy ruch turystyczny ni� w pozostałych. Powiaty gdzie zatrudnienie w hotelach i restauracjach jest 

niewielkie to powiaty wysokomazowiecki i zambrowski, gdzie turystyka nie jest raczej znacz�cym sektorem. 

Tabela 41. Przeci�tne zatrudnienie w bran�y hotele i restauracje w powiatach województwa podlaskiego w 

latach 2000-2008 

Powiat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
augustowski 123 122 109 113 141 138 134 136 146 
hajnowski 55 54 35 54 141 146 151 123 136 
łom�y�ski 68 97 109 124 121 115 117 112 80 
m. Białystok 1129 914 771 917 940 1050 1079 1090 1292 
m. Łom�a 140 135 118 108 126 110 124 168 187 
m. Suwałki 75 96 # # 57 58 59 91 136 
Województwo 810 779 690 707 728 811 805 863 1109 

Znak # - oznacza, �e dane nie mog� by� opublikowane ze wzgl�du na konieczno�� zachowania tajemnicy 
statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Białymstoku. 

Tabela 42. Przeci�tne miesi�czne wynagrodzenie (w zł) w bran�y hotele i restauracje w powiatach 

województwa podlaskiego w latach 2000-2008 

Powiat 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
augustowski 1322,29 1357,51 1446,33 1325,74 1322,87 1458,82 1596,08 1791,97 1755,42 
hajnowski 956,97 965,28 1066,19 1433,02 1826,24 1809,99 1895,31 2279,61 2477,27 
łom�y�ski 1043,26 850,52 1003,13 1010,35 1052,07 1217,10 1256,62 1322,32 1374,48 
m. Białystok 1322,81 1195,76 1217,57 1370,34 1361,94 1379,86 1469,24 1590,81 1704,65 
m. Łom�a 1219,40 1412,28 1539,27 1558,87 1510,38 1616,97 1702,15 1653,62 1792,56 
m. Suwałki 1208,00 1226,22 # # 1474,12 1394,25 1497,88 1419,23 2445,89 

Województwo 997,79 1041,04 1043,41 1129,21 1037,05 1080,81 1153,25 1222,58 1453,14 
Znak # - oznacza, �e dane nie mog� by� opublikowane ze wzgl�du na konieczno�� zachowania tajemnicy 
statystycznej w rozumieniu ustawy o statystyce publicznej 
	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Białymstoku. 

Na kolejnym zestawieniu zaprezentowano przeci�tne wynagrodzenie w bran�y hotele i restauracje 

w powiatach województwa podlaskiego (Tabela 42. Przeci�tne wynagrodzenie (w zł) w bran�y hotele i 

restauracje w powiatach województwa podlaskiego w latach 2000-2008). Najwy�sze zatrudnienie w tej bran�y 

wyst�piło w 2008 r. w powiecie sejne�skim (2885,04 zł). Do�� wysokie w porównaniu do innych 

przedsi�biorstw wynagrodzenia wyst�puj� równie� w powiatach: bielskim, hajnowskim oraz w Suwałkach. 

Analizuj�c przeci�tne zatrudnienie na rynku usług gastronomicznych obserwujemy znaczne zwi�kszenie 

liczby zatrudnionych (o 29%) w roku 2008 w porównaniu do roku poprzedniego (tabela 43).  We wcze�niejszym 

okresie �rednia liczba zatrudnionych była bliska 800 pracowników. Bior�c pod uwag� tempo zmian w latach 

1999-2008 dokonano prognoz zatrudnienia w placówkach gastronomicznych (Wykres 19. Przeci�tna liczba 

zatrudnionych w bran�y gastronomicznej w latach 1999-2008 i prognoza na lata 2009-2011) i liczba ta mo�e 

wynie�� powy�ej 1250 osób w roku 2011. 
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Wykres 19. Przeci�tna liczba zatrudnionych w bran�y gastronomicznej w latach 1999-2008 i prognoza na 

lata 2009-2011 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Białymstoku. 

Według prognoz liczba zatrudnionych w bran�y gastronomicznej b�dzie rosn��, co mo�e by�

potwierdzeniem rozwoju rynku usług gastronomicznych w kolejnych latach. Wzrostowi zatrudnienia 

w kolejnych latach towarzyszy równie� wzrost przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia (tabela 42), które 

w 2008 r. wynosiło 1453, 14 zł. Prognozy przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia na kolejne lata 

uwzgl�dniaj� tempo zmian wynagrodze� z lat poprzednich i wykazuj� tendencj� rosn�c� (por. wykres 20) 

Wykres 20. Przeci�tne wynagrodzenie w bran�y gastronomicznej w województwie podlaskim  w latach 

1999-2008 i prognoza na lata 2009-2011 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych Urz�du Statystycznego w Białymstoku. 
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Przeprowadzona analiza danych zastanych dotycz�cych rozwoju usług zwi�zanych z wy�ywaniem 

wskazuje na mo�liwo�ci rozwoju tego rynku w województwie podlaskim. Wskazuj� na to zarówno tendencje 

ogólnokrajowe jak i ukazana sytuacja tego rynku w województwie podlaskim.  Niew�tpliwie dynamiczny 

rozwój rynku usług gastronomicznych jest bezpo�rednio zwi�zany z rozwojem ruchu turystycznego w naszym 

województwie, co daje m.in. mo�liwo�ci zatrudnienia w tym sektorze mieszka�ców naszego województwa, 

szczególnie w powiatach o wi�kszych walorach przyrodniczych, gdzie rozwój turystyki jest bardziej widoczny. 

2.3. Działalno�� organizatorów turystyki, po�redników i agentów turystycznych 

Działalno�� organizatorów turystyki, po�redników i agentów turystycznych oraz pozostała działalno��

usługowa w zakresie rezerwacji i działalno�ci  z ni� zwi�zane zostały zaklasyfikowane do działu 79 Polskiej 

Klasyfikacji Działalno�ci. Potocznie rynek  agentów i po�redników turystycznych oraz organizatorów turystyki 

nazywany jest rynkiem biur podró�y. Szczegółowy zakres działalno�ci w ramach działu 79 przedstawiono 

w Tabeli 43. Szczegółowy opis zakresu działalno�ci w ramach działu 79 PKD. 

Tabela 43. Szczegółowy opis zakresu działalno�ci w ramach działu 79 PKD 

79.1. Działalno�� agentów i po�redników turystycznych oraz organizatorów turystyki

79.11.   Działalno�� agentów i po�redników turystyki 
79.11.A. Działalno�� agentów turystycznych Działalno�� polegaj�c� na stałym 

po�redniczeniu w zawieraniu umów o 
�wiadczenie usług turystycznych na rzecz 
organizatorów turystyki 

79.11.B  Działalno�� po�redników turystycznych Działalno�� polegaj�c� na wykonywaniu na 
zlecenie klienta, czynno�ci faktycznych i 
prawnych, zwi�zanych z zawieraniem umów o 
�wiadczenie usług turystycznych. 

79.12.Z Działalno�� organizatorów turystycznych 
79.12.Z. Działalno�� organizatorów turystycznych Organizowanie imprez turystycznych, 

wł�czaj�c wycieczki turystyczne, z 
kompleksowym programem imprez, 
uwzgl�dniaj�ce transport, zakwaterowanie, 
wy�ywienie, zwiedzanie muzeów, miejsc 
historycznych, ogl�danie widowisk teatralnych, 
muzycznych i sportowych. 

79.9. Pozostała działalno�� usługowa w zakresie rezerwacji i działalno�ci z ni� zwi�zane 

79.90 Pozostała działalno�� usługowa w zakresie rezerwacji i działalno�ci z ni� zwi�zane 
79.90.A Działalno�� pilotów wycieczek i 

przewodników turystycznych 
Działalno�� pilotów wycieczek i 
przewodników turystycznych 

79.90.B Działalno�� w zakresie informacji 
turystycznej 

Działalno�� w zakresie informacji turystycznej 

79.90.C. Pozostała działalno�� usługowa w zakresie 
rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

Pozostał� działalno�� usługow� w zakresie 
rezerwacji, np. rezerwacja:  
�rodków transportu, hoteli, restauracji, 
wynajmu samochodu, widowisk rozrywkowych 
i sportowych,  
Sprzeda� biletów na przedstawienia teatralne, 
sportowe i pozostałe wydarzenia rozrywkowe i 
widowiskowe 

	ródło: na podstawie PKD.  
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Coraz cz��ciej kompleksowy charakter popytu turystycznego wywołuje zapotrzebowanie na inn�, now�

warto�� u�ytkow�, mianowicie na mo�liwo�� nabycia okre�lonego zestawu, kompleksu usług skorelowanych 

rzeczowo, przestrzennie i czasowo. Powstaje tym samym popyt na czynno�� organizatorsk�, polegaj�ca na 

organizowaniu, kompletowaniu usług cz�stkowych (np. noclegowych, transportowych, gastronomicznych) 

�wiadczonych przez ró�norodne podmioty gospodarcze, w ró�nych przestrzennie i czasowo miejscach, 

w zsynchronizowane pakiety, zestawy obsługuj�ce cało�� lub podstawow� cz��� potrzeb turysty. S� to 

przesłanki �wiadczenia nowego rodzaju usług turystycznych – usług organizatorskich [4]. 

Zapotrzebowanie na usługi po�rednictwa i organizacji podró�y powstaje na bazie cech popytu na usługi o 

charakterze podstawowym i ma niejako charakter wtórny. Usługi w zakresie po�rednictwa i organizacji podró�y 

maj� charakter fakultatywny, poniewa� ich realizacja nie jest bezwzgl�dnym warunkiem konsumpcji usług 

podstawowych (np. noclegowych).  Ponadto usługi �wiadczone przez organizatorów turystyki maj� charakter 

dodatkowy i dotycz� metody udost�pniania i nabywania usług podstawowych. W ten sposób usługi 

po�rednictwa i organizacji dodaj� now� warto�� u�ytkow� do warto�ci usług cz�stkowych. Popyt  na te usług ma 

charakter wtórny i fakultatywny co oznacza, �e mo�e lecz nie musi si� pojawi�. 

Zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami prawnymi działalno�� w zakresie organizowania imprez 

turystycznych oraz działalno�� w zakresie po�rednictwa w zawieraniu umów o �wiadczenie usług turystycznych, 

mo�e by� realizowana po uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Po�redników 

Turystycznych [14] (CEOTiPT). Głównym celem prowadzenia rejestru jest zapewnienie konsumentom usług 

turystycznych mo�liwo�ci łatwego uzyskiwania informacji o posiadaniu wymaganego zezwolenia na działalno��

turystyczn� oraz zapewnienie informacji o zabezpieczeniu finansowym posiadanym przez organizatora turystyki 

b�d� po�rednika turystycznego. Ponadto szybki i łatwy dost�p do CEOTiPT umo�liwia stałe monitorowanie 

legalno�ci działania przedsi�biorców. Osoby odwiedzaj�ce serwis mog� uzyska� informacje dotycz�ce 

ograniczenia zakresu zezwolenia, jego cofni�cia lub zaprzestania działalno�ci obj�tej zezwoleniem. Informacje 

zawarte w Centralnej Ewidencji obejmuj� m. in.: imi� i nazwisko przedsi�biorcy, nazw� biura, form� prawn�, 

typ gwarancji, wysoko�� sumy ubezpieczenia, dat� upływu gwarancji oraz informacje o cofni�ciu zezwolenia. Z 

bazy danych mo�na uzyska� dane statystyczne dotycz�ce podmiotów turystycznych. 

Tabela 44. Podmioty turystyczne, które posiadaj� wpis do ewidencji w układzie wojewódzkim 

[stan na dzie� 23.08.2009] 

Wyszczególnienie 
Liczba podmiotów 

turystycznych 
Udział w %

Dolno�l�skie 253 8,49 
Kujawsko-Pomorskie 94 3,15 
Lubelskie 84 2,82 
Lubuskie 51 1,71 
Łódzkie 144 4,83 
Małopolskie 381 12,79 
Mazowieckie 584 19,60 
Opolskie 56 1,88 
Podkarpackie 101 3,39 
Podlaskie 83 2,79 

Pomorskie 196 6,58 
�l�skie 416 13,96 
�wi�tokrzyskie 53 1,78 
Warmi�sko-Mazurskie 98 3,29 
Wielkopolskie 252 8,46 
Zachodniopomorskie 134 4,50 
Polska 2980 100,00 

	ródło: dane dost�pne w CEOTiPT. 
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Liczb� podmiotów turystycznych posiadaj�cych wpis do CEOTiPT w układzie województw 

przedstawiono w tabeli 44. Na terenie województwa podlaskiego do rejestru aktualnie wpisanych jest 83 

podmioty, co stanowi 2,79% ogółu podmiotów w Polsce.  

Najwi�ksza koncentracja podmiotów turystycznych wyst�puje na terenie województw o najwi�kszym 

potencjale wyjazdowym mieszka�ców i du�ych walorach turystycznych. Najwi�cej – na terenie województwa 

mazowieckiego (584, co stanowi przeszło 19% wszystkich podmiotów turystycznych, które posiadaj�

zezwolenie na prowadzenie działalno�ci). Dominuj�ca pozycja tego województwa wynika z tego, �e wiele biur 

podró�y otwiera swoje przedstawicielstwa w Warszawie, nawet wtedy gdy prowadz� działalno�� w innym 

mie�cie. Drugim województwem pod wzgl�dem liczby podmiotów turystycznych jest województwo �l�skie (416 

podmiotów, czyli 13,9% ogółu), kolejne miejsca zajmuj� województwa małopolskie, dolno�l�skie 

i wielkopolskie. W tych pi�ciu czołowych województwach działa przeszło 63% wszystkich biur podró�y.  

Zró�nicowanie przestrzenne podmiotów turystycznych posiadaj�cych zezwolenie na prowadzenie 

działalno�ci (mapa 1) wskazuje na jeszcze jedn� istotn� kwesti�, a mianowicie dalsze istnienie �ciany 

wschodniej, gdzie liczba podmiotów turystycznych jest w istotnym stopniu mniejsza od odpowiednich wielko�ci 

dla innych województw (oprócz województwa lubuskiego).  

Mapa 1. Zró�nicowanie przestrzenne podmiotów turystycznych [Stan na dzie� 23.08.2009] 

	ródło: Dane dost�pne w CEOTiPT. 

Najwi�ksza koncentracja podmiotów turystycznych wyst�puje na terenie województw o najwy�szej 

liczbie mieszka�ców, czyli najwi�kszym potencjale wyjazdowym mieszka�ców (Tabela 45. Udział województw 

w liczbie podmiotów turystycznych [stan na dzie� 23.08.2009], powierzchni i liczbie ludno�ci). 
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Tabela 45. Udział województw w liczbie podmiotów turystycznych [stan na dzie� 23.08.2009], 

powierzchni i liczbie ludno�ci [stan na dzie� 31.12.2008] 

Wyszczególnienie 
Procentowy udział województw 

Podmioty turystyczne Ludno�� Powierzchnia 

Mazowieckie 19,60 13,65 11,37 
�l�skie 13,96 12,18 3,94 
Małopolskie 12,79 8,62 4,86 
Wielkopolskie 8,49 8,91 9,54 
Dolno�l�skie 8,46 7,54 6,38 
Pomorskie 6,58 5,82 5,86 
Łódzkie 4,83 6,68 5,83 
Zachodniopomorskie 4,50 4,44 7,32 
Podkarpackie 3,39 5,51 5,71 
Warmi�sko-Mazurskie 3,29 3,74 7,73 
Kujawsko-Pomorskie 3,15 5,42 5,75 
Lubelskie 2,82 5,67 8,03 
Podlaskie 2,79 3,12 6,46 

Opolskie 1,88 2,71 3,01 
�wi�tokrzyskie 1,78 3,34 3,75 
Lubuskie 1,71 2,65 4,47 
Polska 100,00 100,00 100,00 

	ródło: Dane dost�pne w CEOTiPT. 

Od 2000 roku do 2005 roku odnotowywany był stały spadek liczby biur podró�y, zarejestrowanych w 

CEOTiPT, zwi�zany głównie ze wzrostem cen ubezpiecze�. Wiele szczególnie niewielkich biur zrezygnowało 

wówczas z funkcjonowania w ramach rejestru, likwiduj�c działalno�� lub przenosz�c do „szarej strefy”.  

Aktualnie sytuacja ustabilizowała si� i co roku odnotowywany jest niewielki ale stały wzrost liczby podmiotów 

zarejestrowanych w CEOTiPT.  Skala zjawiska była silniejsza na poziomie całej Polski, ni� na terenie 

województwa podlaskiego.  

Wykres 21. Liczba organizatorów, po�redników i agentów turystycznych na terenie województwa 

podlaskiego i w Polsce w latach 2000-2009 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych dost�pnych w  CEOTiPT. 

W ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów 77,32% stanowi� jednostki nale��ce do grupy 

organizatorów/po�redników; 16,15% stanowi� organizatorzy, a zaledwie 1,1% po�rednicy. Na terenie 

województwa podlaskiego struktura podmiotów według  przedmiotu prowadzonej działalno�ci jest odmienna ni�

�rednia dla całego kraju. W strukturze dominuj� organizatorzy, których udział stanowi 80,72%. Pozostałe 

podmioty prowadz� działalno�� jako organizatorzy/po�rednicy (19,28%) (tabela 46). 

Tabela 46. Podmioty turystyczne według przedmiotu prowadzonej działalno�ci [stan na dzie� 23.08.2009] 

Województwo 
Organizator Organizator/Po�rednik Po�rednik 

Liczba Udział Liczba Udział Liczba Udział 

Dolno�l�skie 63 9,80 186 8,07 4 12,12 

Kujawsko-Pomorskie 40 6,22 54 2,34 0 0,00 

Lubelskie 24 3,73 60 2,60 0 0,00 

Lubuskie 2 0,31 49 2,13 0 0,00 

Łódzkie 42 6,53 102 4,43 0 0,00 

Małopolskie 39 6,07 336 14,58 6 18,18 

Mazowieckie 50 7,78 529 22,96 5 15,15 

Opolskie 15 2,33 41 1,78 0 0,00 

Podkarpackie 13 2,02 85 3,69 3 9,09 

Podlaskie 67 10,42 16 0,69 0 0,00 

Pomorskie 66 10,26 127 5,51 3 9,09 

�l�skie 126 19,60 289 12,54 1 3,03 

�wi�tokrzyskie 1 0,16 52 2,26 0 0,00 

Warmi�sko-Mazurskie 8 1,24 90 3,91 0 0,00 

Wielkopolskie 34 5,29 210 9,11 8 24,24 

Zachodniopomorskie 53 8,24 78 3,39 3 9,09 
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Polska 643 100,00 2304 100,00 33 100,00 

Udział  16,15  77,32  1,1  

	ródło: Dane dost�pne w CEOTiPT. 

Uwzgl�dniaj�c struktur� zarejestrowanych podmiotów turystycznych według zakresu prowadzonej 

działalno�ci w Polsce dominuj� podmioty  prowadz�ce działalno�� obejmuj�c� swoim zakresem tereny nale��ce 

do grupy I/II/IV.  Na terenie województwa podlaskiego jest to równie� dominuj�ca grupa podmiotów. Zakres 

działania biur determinuje wysoko�� wymaganej sumy gwarancji lub ubezpieczenia. W strukturze biur podró�y 

zarówno na terytorium Polski (43,6%), jak i województwa podlaskiego (39,7%) dominuj� podmioty prowadz�ce 

działalno�� na terytorium Polski i krajów europejskich. Na terenie województwa stosunkowo du�y odsetek biur 

podró�y posiada zezwolenie na prowadzenie działalno�ci na terytorium Polski (Grupa I) oraz pa�stwo 

o�ciennych (grupa IV). Podmioty te stanowi� 32,5% ogółu zarejestrowanych. Dla całej Polski wska�nik ten 

wynosi 10,1%. Na terenie województwa podlaskiego (4,8%) zdecydowanie mniejszy wyst�puje odsetek 

podmiotów prowadz�cych działalno�� na terenie całego �wiata (15,9%) (Grupa I/II/III/IV).  

Tabela 47. Podmioty turystyczne według zakresu prowadzonej 

działalno�ci [stan na dzie� 23.08.2009] 

Zakres działalno�ci Polska 
Województwo 

podlaskie 

I grupa 772 18 
I/II grupa 63 1 
I/II/III grupa 10 0 
I/III grupa 3 0 
II grupa 16 0 
II/III grupa 4 0 
III grupa 5 0 
IV grupa 4 0 
I/IV grupa 302 27 
II/IV grupa 8 0 
III/IV grupa 0 0 
I/II/IV grupa 1301 33 
I/II/III/IV grupa 473 4 
I/III/IV grupa 3 0 
II/III/IV grupa 7 0 

Legenda: 
grupa I Rzeczpospolita Polska   
grupa II Republika Albanii, Ksi�stwo Andory Republika Austrii, Królestwo Belgii, Bo�nia i Hercegowina, 
Republika Bułgarii, Republika Chorwacji, Republika Cypryjska, Królestwo Danii, Republika Esto�ska, 
Republika Finlandii, Republika Francuska, Republika Grecka, Królestwo Hiszpanii z wył�czeniem Wysp 
Kanaryjskich, Irlandia, Republika Islandii, Ksi�stwo Liechtensteinu, Wielkie Ksi�stwo Luksemburga, Republika 
Łotewska, Była Jugosłowia�ska Republika Macedonii, Republika Malty, Republika Mołdowy, Ksi�stwo 
Monako, Królestwo Niderlandów, Królestwo Norwegii, Republika Portugalska, Federacja Rosyjska 
z wył�czeniem obwodu Kaliningradzkiego, Rumunia, Republika San Marino, Serbia i Czarnogóra, Republika 
Słowenii, Konfederacja Szwajcarska, Królestwo Szwecji, Republika Turcji, Stolica Apostolska, Republika 
W�gierska, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Republika Włoska  
grupa III inne pa�stwa nie wymienione w pozostałych grupach oraz Wyspy Kanaryjskie  
grupa IV Republika Białorusi, Republika Czeska, Republika Litewska, Republika Federalna Niemiec, 
Republika Słowacka, Ukraina oraz obwód Kaliningradzki 
	ródło: Dane dost�pne w CEOTiPT. 
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Dominuj�c� form� prawn� prowadzenia działalno�ci przez organizatorów, agentów i po�redników 

turystycznych na terenie Polski  jest osoba fizyczna (72,05%) oraz spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci�

(17,95%). Struktur� podmiotów turystycznych według formy prawnej na terenie województwa podlaskiego nie 

odbiega od struktury na terenie całej Polski (Tabela 48. Podmioty turystyczne na terenie województwa 

podlaskiego według formy działalno�ci [stan na dzie� 23.08.2009], Wykres 22. Struktura podmiotów 

turystycznych na terenie województwa podlaskiego według formy działalno�ci [stan na dzie� 23.08.2009]). 

Tabela 48. Podmioty turystyczne na terenie województwa podlaskiego według formy 

działalno�ci [stan na dzie� 23.08.2009] 

Forma prawna Liczba podmiotów Udział [%] 

Fundacja 1 1,20 

Osoba fizyczna 61 73,49 

Osoba prawna 1 1,20 

Samorz�dowa Jednostka Organizacyjna 1 1,20 

Spółka Akcyjna 1 1,20 

Spółka Jawna 3 3,61 

Spółka z ograniczon� odpowiedzialno�ci� 10 12,05 

Stowarzyszenie 5 6,02 

Ogółem 83 100,00 

	ródło: Dane dost�pne w CEOTiPT. 

Wykres 22. Struktura podmiotów turystycznych na terenie województwa podlaskiego według 

formy działalno�ci [stan na dzie� 23.08.2009] 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie danych dost�pnych w  CEOTiPT. 
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Polski rynek biur podró�y to ponad 2900 jednostek, z których zdecydowana wi�kszo�� prowadzi 

działalno�� zarówno organizatora, jak i po�rednika, oferuj�c głównie imprezy na terenie Polski i krajów 

europejskich. W�ród wła�cicieli biur dominuj� osoby fizyczne. Warto zaznaczy�, �e zdecydowana wi�kszo��

biur podró�y, bo a� 78,4% podmiotów działa na polskim rynku powy�ej trzech lat. S� to zatem biura, które 

utrwaliły swoj� pozycj�, maj� du�e do�wiadczenie i stosunkowo długi sta� [15].

Kondycja finansowa biur podró�y w du�ej mierze zale�y od zainteresowania �wiadczonymi usługami, 

które s� pochodn� sposobu organizacji podró�y przez turystów. Sposób organizacji podró�y przedstawiono 

w tabeli 49. 

Tabela 49. Sposób organizacji podró�y w latach 2002-2007 [procenty] 

Sposób organizacji 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Krajowe podró�e długookresowe [procenty] 

Biura podró�y (całkowicie lub cz��ciowo) 3 4 3 3 3 3 

Zakład pracy lub inna instytucja 14 13 14 11 19 15 

Samodzielnie 83 83 83 86 78 82 

Krajowe podró�e krótkookresowe [procenty] 

Biura podró�y (całkowicie lub cz��ciowo) 1 1 1 6 - 1 

Zakład pracy lub inna instytucja 11 12 12 12 11 10 

Samodzielnie 88 87 87 82 89 89 

Podró�e zagraniczne [procenty] 

Całkowicie biura podró�y  bd bd 11 16 12 15 

Cz��ciowo biura podró�y bd bd 4 4 4 4 

Całkowicie zakład pracy lub inna instytucja bd bd 15 12 13 11 

Cz��ciowo zakład pracy lub inna instytucja bd bd 9 5 8 12 

Samodzielnie bd bd 61 63 63 58 

	ródło: [15]. 

Sytuacja biur podró�y jest mało optymistyczna, zwłaszcza w zakresie organizacji podró�y krajowych. 

Zaledwie 3% podró�y organizowanych jest za po�rednictwem biur podró�y. Polacy zdecydowanie cz��ciej 

organizuj� podró�e krajowe za po�rednictwem zakładu pracy lub innej instytucji (10-15%) lub samodzielnie (82-

89%). Udział wyjazdów zagranicznych całkowicie zorganizowanych przez biura podró�y wzrósł, z 12%  w 2006 

roku, do 15% w roku 2007. Zdecydowana wi�kszo�� wyjazdów zagranicznych (58%) organizowana jest przez 

turystów we własnym zakresie.  
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Obok wyjazdów biura podró�y zajmuj� si� organizacj� przyjazdów turystów do Polski. Szacuje si�, �e 

w Polsce około 25% biur podró�y zajmuje si� turystyk� przyjazdow�. W 2007 roku z usług biur skorzystało 

około 9,3% przyje�d�aj�cych turystów, podczas gdy w roku poprzednim 10,0% [15].  

Mogłoby si� wydawa�, �e kondycja bran�y turystycznej, a konkretnie biur podró�y nie jest najlepsza, bo 

tylko co pi�ty Polak, jad�cy za granic�, korzysta z usług organizatorów imprez turystycznych. A poza tym ci�gle 

jakie� biuro podró�y bankrutuje i ogłasza upadło��. Tymczasem od kilku lat ł�czne przychody biur rosn�. 

W 2006 roku przychody osi�gn�ły warto�� 6,2 mld zł, czyli o 1 mld zł wi�cej ni� w roku 2005.  

Z bada� przeprowadzonych przez Instytut Turystyki wynika, �e biura podró�y zatrudniaj�ce powy�ej 9 

osób, zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego w 2006 roku charakteryzowały si� najwy�sz�

w Polsce rentowno�ci� obrotu brutto i netto (odpowiednio 12,4% i 11,0%). �rednia rentowo�� dla kraju wyniosła 

odpowiednio 2,6% oraz 2,1%. Rentowno�� biur podró�y zatrudniaj�cych do 9 osób na terenie województwa 

podlaskiego wyniosła w 2006 roku 7,4% i była taka sama jak �rednia dla Polski.  Najwy�sz� rentowno�ci�

charakteryzowały si� biura z terenu województwa opolskiego (8,8%) i warmi�sko-mazurskiego (8,5%). 

Najni�sz� rentowno�� osi�gn�ły biura z terenu województwa �wi�tokrzyskiego (7,0%) oraz pomorskiego (7,1%) 

[15]. 

Tabela 50. Wska�nik liczby organizatorów, po�redników i agentów turystycznych 

przypadaj�cych na 1 tys.  wyjazdów długookresowych i krótkookresowych 

Województwo 

Liczba organizatorów, po�redników i agentów turystycznych 

przypadaj�cych na 1 tys.  wyjazdów długookresowych i 

krótkookresowych 

�l�skie 0,2216

Mazowieckie 0,1327

Wielkopolskie 0,1205

Dolno�l�skie 0,1141

Łódzkie 0,1115

Małopolskie 0,1072

Opolskie 0,0933

Lubelskie 0,0553

Pomorskie 0,0530

Podlaskie 0,0488

�wi�tokrzyskie 0,0482

Kujawsko-pomorskie 0,0480

Podkarpackie 0,0459

Warmi�sko-mazurskie 0,0417

Zachodniopomorskie 0,0406

Lubuskie 0,0364

Polska 0,0858 

	ródło: obliczenia własne na podstawie danych Instytutu Turystyki.  

Bior�c pod uwag� rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego mierzonego liczb� wyjazdów 

długookresowych i krótkookresowych okre�lono wska�nik liczby organizatorów, po�redników i agentów 

turystycznych przypadaj�cych na 1 tys. wyjazdów. Obliczony wska�nik dla województwa podlaskiego jest 2-
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krotnie ni�szy ni� �redni dla Polski i przeszło 20-krotnie ni�szy ni� dla województwa �l�skiego o najwy�szym 

wska�niku (tabela 50). Wskazywa� to mo�e na istniej�c� w tym obszarze nisz�.  

Wydajno�� pracy poszczególnych rodzajów działalno�ci turystycznej mierzon� jako iloraz produkcji 

globalnej i liczby pracuj�cych przedstawiono w Tabeli 51. Wydajno�� pracy według rodzajów działalno�ci 

turystycznej. 

Tabela 51. Wydajno�� pracy według rodzajów działalno�ci turystycznej 

Rodzaj działalno�ci 
Wydajno�� [tys. PLN produkcji /1 

pracuj�cego] 

Wynajem samochodów osobowych 1063,00  
Transport wodny 355,00 
Transport lotniczy 504,00 
Działalno��  po�redników i organizatorów 218,00 

Działalno�� hoteli 182,00 
Pozostałe obiekty noclegowe, restauracje, 
działalno�� stołówek, działalno�� zwi�zana ze 
sportem 

50,00 – 80,00 

Bary 6,00 
	ródło: [11]. 

Cechy popytu na podstawowe usługi turystyczne oraz cechy ich podró�y, to ogólne przesłanki powstania 

popytu na usługi po�rednictwa i organizacji. Wzrost masy ruchu turystycznego i popytu turystycznego zwi�ksza 

zapotrzebowanie na po�rednictwo i organizacj�. Ilo�ciowemu rozwojowi ruchu turystycznego towarzysz�

zmiany jako�ciowe, przede wszystkim w zakresie geograficznej struktury ruchu i popytu  (miejsca do których si�

on kieruje), form konsumpcji turystycznej, przestrzennego zasi�gu podró�y [4]. 

Do czynników kształtuj�cych popyt na usługi po�rednictwa i organizacji nale�y zaliczy�: 

– wzrost realnych dochodów mieszka�ców; 

– dost�pno�� czasu wolnego po stronie konsumentów; 

– rozproszenie przestrzenne producentów usług podstawowych (np. noclegowych, transportowych); 

– rozwój hotelarstwa; 

– wysoki udział kosztów stałych w koszcie całkowitym producentów usług podstawowych (transportowych, 

noclegowy); 

– wzrost poda�y innych usług turystycznych (hotelarskich, gastronomicznych); 

– wzrost liczby podró�y słu�bowych; 

– powi�kszenie geograficznego zasi�gu podró�y, uwarunkowany głównie post�pem w zakresie transportu i 

wzrostem dochodów ludno�ci; 

– rozwój transportu – potrzeba tworzenia efektywnej sieci sprzeda�y usług transportowych oraz kreowanie 

dodatkowego popytu na podró�e [4]. 

3. Analiza głównych determinant rozwojowych w �wietle bada� ankietowych  

3.1. Metodologia bada� ankietowych  

Analiza głównych determinant rozwojowych sektora turystycznego została przeprowadzona 

z wykorzystaniem bada� ilo�ciowych, polegaj�cych na gromadzeniu danych i informacji za pomoc�

kwestionariuszy/ankiet. Badania ilo�ciowe zostały przeprowadzone z wykorzystaniem techniki wywiadów 

bezpo�rednich – bezpo�redniej rozmowy (face to face) z respondentem przy u�yciu ustrukturalizowanego 
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kwestionariusza zawieraj�cego zarówno wystandaryzowane pytania zamkni�te, jak i pytania otwarte. 

Zastosowanie zestandaryzowanego kwestionariusza wywiadu pozwoliło na porównanie zebranych danych, 

a opracowanie zebranego materiału polegało na przeprowadzeniu wielowymiarowej analizy statystycznej 

wspomaganej komputerowo za pomoc� programu STATISTICA PL. Jako metod� foresight została zastosowana 

symulacja komputerowa, która była prób� przedstawienia stanu rzeczy poprzez szereg zmiennych i relacji 

pomi�dzy nimi. S� to zmienne opisuj�ce badane firmy, maj�ce wpływ na zmienne w sektorze. Do analizy 

danych u�yto równie� metod statystyki wielowymiarowej: analiz� skupie� oraz analiz� korespondencji. 

Pierwsza z nich (analiza skupie�) pozwoliła  na pogrupowanie przedsi�biorstw na grupy podobne pod wzgl�dem 

analizowanych zmiennych. Wykorzystanie analizy korespondencji umo�liwiło za� zbadanie zwi�zków pomi�dzy 

zmiennymi jako�ciowymi opisuj�cymi przedsi�biorstwa. 

Uwzgl�dniaj�c specyfik� analizowanego sektor na potrzeby realizowanych bada� został opracowany 

kwestionariusz badawczy (patrz zał�cznik nr 2). Kwestionariusz badawczy został poddany wst�pnej ocenie 

w badaniu pilota�owym, co pozwoliło na weryfikacj� pyta� i wariantów odpowiedzi zawartych 

w kwestionariuszu. 

Kwestionariusz składał si� z pi�ciu cz��ci. Cz��� I dotyczyła oceny istniej�cej sytuacji ekonomicznej 

przedsi�biorstwa. Cz��� II zawierała pytania pozwalaj�ce oceni� czynniki popytowo-poda�owe oddziaływuj�ce 

na badany sektor gospodarki. Pytania zawarte w cz��ci III pozwoliły na ocen� otoczenia konkurencyjnego 

badanych przedsi�biorstw. Natomiast cz��� IV dotyczyła analizy jako�ciowej stanu zatrudnienia oraz 

przewidywanych zmian w zatrudnieniu w badanych przedsi�biorstwach. Kwestionariusz zawierał metryczk�

pozwalaj�c� na identyfikacj� badanych podmiotów ze wzgl�du na PKD, form� prawn� prowadzonej działalno�ci 

i wielko�� przedsi�biorstwa.  

Do badania pobrano prób� badawcz� składaj�c� si� z obserwacji, które pozwoliły uzyska� pewn� wiedz�

o populacji. Dobór próby przeprowadzono w kilku etapach. Pierwszym starano si� ustali� populacj� generaln�. 

W badaniu przyj�to, i� populacj� badan� stanowi� przedsi�biorstwa sektora turystycznego z województwa 

podlaskiego reprezentuj�ce wybrane przez Zamawiaj�cego bran�e (na podstawie numerów PKD). Zgodnie 

z warunkami zawartymi w Specyfikacji badania WUP w Białymstoku przekazał Wykonawcy wykaz podmiotów 

gospodarczych funkcjonuj�cych w obszarach obj�tych badaniem pochodz�cy z rejestru REGON. Przekazany 

wykaz potraktowano jako badan� populacj�. 

Kolejnym etapem procesu doboru próby było ustalenie liczebno�ci próby. Na tym etapie procesu doboru 

próby ustalono, jak liczna ma by� próba, aby na podstawie wyników jej pomiaru mo�liwe było wyci�ganie 

wniosków o badanej populacji, wniosków charakteryzuj�cych si� okre�lon� dokładno�ci� i stopniem pewno�ci.  

Znane s� metody okre�lania minimalnej liczebno�ci próby w przypadku prób losowych, w przypadku za�

prób nielosowych u�ywa si� innych, niesformalizowanych metod. W projektowanym badaniu przyj�to prób�

nielosow�, a bezpo�rednim wywiadem kwestionariuszowym obj�tych zostało 100 przedsi�biorstw sektora 

turystycznego, co uznano za wystarczaj�c� liczb� elementów poddanych bezpo�redniemu badaniu. Bior�c pod 

uwag� liczebno�� populacji, czyli przedsi�biorstw zawartych w wykazie z rejestru REGON, badanie obj�ło 

ponad 10% wszystkich przedsi�biorstw. Trzeba jednak zauwa�y�, �e sama liczebno�� próby nie stanowi 

o reprezentatywno�ci próby. Spełnienie wymogu reprezentatywno�ci (zamieszczonego w SIWZ) było mo�liwe 

poprzez zastosowanie odpowiedniego doboru elementów do próby.  

W badaniu zastosowano metod� próby warstwowej. Ten sposób wyboru stosowany jest w przypadku 

niejednorodnych populacji. Wst�pnie dzieli si� populacj� na bardziej jednorodne warstwy, a nast�pnie pobiera 

si� elementy do próby z wyodr�bnionych warstw. Warstwy powinny by� rozł�czne (tzn. �aden element populacji 

nie mo�e by� zaliczony do dwóch ró�nych warstw) oraz wyczerpuj�ce (czyli w sumie powinny dawa� cał�

populacj�; ka�dy element populacji powinien nale�e� do jednej z warstw). 
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W badaniach wyodr�bniono 51 warstw, uwzgl�dniaj�cych siedzib� przedsi�biorstwa (powiat) oraz rodzaj 

prowadzonej działalno�ci. Dla sektora turystycznego wyró�niono (zgodnie z zaleceniami w Specyfikacji) trzy 

rodzaje przedsi�biorstw zajmuj�cych si�: 

– zakwaterowaniem (PKD 2007 55); 

– działalno�ci� usługow� zwi�zan� z wy�ywieniem (PKD 2007 56); 

– działalno�ci� organizatorów turystyki, po�redników, agentów turystycznych oraz pozostał� działalno�ci�

usługow� w zakresie rezerwacji i działalno�ci z ni� zwi�zane (PKD 2007 79). 

Bior�c pod uwag� struktur� populacji ze wzgl�du na poło�enie oraz rodzaj prowadzonej działalno�ci 

otrzymano liczebno�ci poszczególnych warstw w próbie, tak, aby odzwierciedlały one struktur� całej populacji 

(Tabela 52. Struktura próby przedsi�biorstw sektora turystycznego). Ponadto skład jednostek w warstwach 

uwzgl�dniał wielko�� zatrudnienia w przedsi�biorstwach, co oznacza, �e w badaniu wzi�ły udział 

przedsi�biorstwa zró�nicowane ze wzgl�du na poziom zatrudnienia.   

Tabela 52.  Struktura próby przedsi�biorstw sektora turystycznego 

Powiat 

PKD 2007 

Razem 
55 56 79 

augustowski 4 6 2 12 

białostocki 2 5 0 7 

bielski 0 3 0 3 

grajewski 1 3 0 4 

hajnowski 2 2 1 5 

kolne�ski 0 2 0 2 

łom�y�ski 0 3 0 3 

moniecki 0 2 0 2 

sejne�ski 1 1 0 2 

siemiatycki 0 2 0 2 

sokólski 0 3 0 3 

suwalski 1 2 0 3 

wysokomazowiecki 0 2 0 2 

zambrowski 0 2 0 2 

m. Białystok 3 21 5 29 

m. Łom�a 0 6 1 7 

m. Suwałki 2 6 1 9 

Razem 16 74 10 100 

	ródło: opracowanie własne 

Jako metod� doboru próby w poszczególnych warstwach przyj�to dobór celowy. Badanie 

przeprowadzone zostało na próbie eksperckiej, podzielonej na warstwy według przyj�tych kryteriów. Liczebno��

warstw w próbie była proporcjonalna do liczebno�ci warstw w populacji, co zapewnia reprezentatywno�� próby.  

Ostatnim etapem w doborze próby było zaplanowanie i pobranie próby. Pobranie próby przez eksperta 

lub odpowiednio przeszkolonego ankietera odbywało si� na zasadzie przebadania przedsi�biorstwa 

spełniaj�cego okre�lone kryteria co do poło�enia i rodzaju prowadzonej działalno�ci (wg klasyfikacji PKD 
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2007). Eksperci dysponuj�c list� przedsi�biorstw otrzyman� od Zamawiaj�cego wybrali do badania odpowiednie 

jednostki, a w przypadku braku zgody przedsi�biorstwa na przeprowadzenie ankiety była mo�liwo�� dokonania 

zamiany na inne przedsi�biorstwo spełniaj�ce okre�lone kryteria. Niestety, jak si� okazało podczas badania, 

otrzymana baza REGON była nieaktualna wobec panuj�cej sytuacji, bowiem wiele firm w ogóle nie istniało. 

Nale�ało nieco zmodyfikowa� struktur� próby i w rezultacie zbadano 69 przedsi�biorstw z bran�y działalno��

zwi�zana z wy�ywieniem, 21 przedsi�biorstw reprezentuj�cych zakwaterowanie oraz 10 przedsi�biorstw 

zajmuj�cych si� organizacj� turystyki (Wykres 23. Struktura badanych przedsi�biorstw ze wzgl�du na 

reprezentowan� bran��). 

Wykres 23.  Struktura badanych przedsi�biorstw ze wzgl�du na reprezentowan� bran��  

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�

Badane przedsi�biorstwa okre�liły w metryczce form� swojej działalno�ci i okazało si�, i� zdecydowana 

wi�kszo�� badanych (78%) wskazała form� działalno�ci jako osoba fizyczna prowadz�ca działalno��

gospodarcz�. Co dziesi�ta badana firma to spółka cywilna,  5% firm stanowiły spółki z o.o., za� 4% to spółki 

jawne. W�ród badanych była jedna spółdzielnia i dwa stowarzyszenia (Wykres 24. Struktura badanych 

przedsi�biorstw ze wzgl�du na form� prawn� działalno�ci). 
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Wykres 24. Struktura badanych przedsi�biorstw ze wzgl�du na form� prawn� działalno�ci 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Czas funkcjonowania na rynku badanych przedsi�biorstw ilustruje wykres 25. Firm najmłodszych, 

charakteryzuj�ce si� sta�em do 5 lat było 29%. Co trzecia badana firma funkcjonuje na rynku od 5 do 10 lat. Po 

16% przedsi�biorstw charakteryzowało si� wiekiem z kolejnych przedziałów, czyli 10-15 lat oraz 15-20 lat. 

Firmy, których sta� przekraczał 20 lat stanowiły 5% badanych jednostek. Tak struktura wieku, z przewa�aj�c�

liczb� firm o niskim sta�u funkcjonowania na rynku usług turystycznych oznacza, �e sektor ten jest w naszym 

województwie sektorem rozwijaj�cym si�. 

Wykres 25. Struktura badanych przedsi�biorstw ze wzgl�du na czas funkcjonowania na rynku 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�
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Zapytano równie� badane firmy o liczb� zatrudnionych, ale 28% respondentów nie chciało ujawni� tej 

informacji. W�ród pozostałych dominowały przedsi�biorstwa małe, zatrudniaj�ce do 9 osób. Stanowiły one 64% 

badanych przedsi�biorstw. Przedsi�biorstwa �rednie, zatrudniaj�ce od 10 do 49 osób stanowiły 6%, za�

najwi�ksze, zatrudniaj�ce powy�ej 50 osób, to 2% badanych (wykres 26). Struktura próby odzwierciedla 

struktur� populacji w tym zakresie, bowiem w bran�y turystycznej w naszym województwie dominuj� małe 

przedsi�biorstwa, za� przedsi�biorstwa du�e wyst�puj� w niedu�ej liczbie.  

Wykres 26. Struktura badanych przedsi�biorstw ze wzgl�du na liczb� zatrudnionych 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

3.2. Ogólna sytuacja ekonomiczna firm  

Analiza danych zgromadzonych w wyniku bada� ankietowych pozwala bli�ej pozna� populacj�

podmiotów zaanga�owanych w �wiadczenie usług turystycznych. W cz��ci pierwszej badania ankietowego 

postanowiono sprawdzi� ocen� sytuacji ekonomicznej w jakich znajdowała si� firma w przeszło�ci, jak radzi 

sobie dzisiaj w dobie kryzysu gospodarczego oraz jakie s� rokowania co do przyszło�ci. Generalnie cała grupa 

badanych sektora turystycznego pozytywnie oceniła obecn� sytuacj� ekonomiczn� przedsi�biorstwa i wprawdzie 

tylko jeden procent odpowiedzi wskazywał, i� sytuacja jest bardzo dobra to ju� co trzeci badany stwierdził, i�

sytuacja w przedsi�biorstwie jest dobra, a 55% wskazało, �e sytuacj� oceniaj� jako �redni�. Negatywn� ocen�

obecnej sytuacji znaleziono w 8% odpowiedzi, co wskazuje, i� generalnie kryzys gospodarczy nie dotkn�ł w 

znacznym stopniu sektora usług turystycznych (wykres 27).  
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Wykres 27.  Ocena obecnej sytuacji ekonomicznej  

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Zastosowanie metody analizy korespondencji pozwoliło na bli�sze przyjrzenie si� badanej populacji i 

pozwoliło uchwyci� istotne ró�nice w ocenie obecnej sytuacji ekonomicznej przedsi�biorstwa. Najbardziej 

negatywne oceny obecnej sytuacji ekonomicznej zaobserwowano w grupie przedsi�biorstw reprezentuj�cych 

bran�� zakwaterowania, przedsi�biorstwa reprezentuj�ce działalno�� usługow� zwi�zan� z wy�ywieniem były 

mniej sceptyczne i oceniły sytuacj� jako dobr�, za� organizatorzy turystyki ocenili sytuacj� jako �redni�. 

Zastanawia� w tych okoliczno�ciach mo�e bardzo negatywna ocena wystawiona przez podmioty �wiadcz�ce 

usługi zakwaterowania zbiorowego. Prawdopodobnie wytłumaczenia nale�y szuka� w znacznym spadku 

przyjazdów turystów widocznym ju� w roku 2008 i (potwierdzanym na podstawie niepełnych danych) równie 

istotnym spadku w roku 2009. Przedsi�biorcy prowadz�cy działalno�� zwi�zan� z wy�ywieniem oceniali 

sytuacj� jako dobr� i wynika to prawdopodobnie z faktu, i� znaczna cz��� z tych przedsi�biorców nie jest w 

pełni uzale�niona od �wiadczenia usług tylko dla turystów w zwi�zku z czym nie odczuli oni w tak znacznym 

stopniu spadku liczby przyjazdów. Organizatorzy turystyki w mniejszym stopniu b�d�c uzale�nionymi od 

turystyki krajowej s� skłonni ocenia� sytuacj� jako �redni� (wykres 28).  
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Wykres 28. Ocena sytuacji ekonomicznej w badanych bran�ach 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Ocena zmian sytuacji ekonomicznej przedsi�biorstwa w ostatnich latach (Wykres 29. Ocena zmiany 

sytuacji ekonomicznej w ci�gu ostatnich 5 lat) wskazuje na pozytywne aspekty funkcjonowania na rozwijaj�cym 

si� rynku., gdy� w opinii a� 44% badanych sytuacja poprawiła si� w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

Dodaj�c do tego opinie neutralne okazuje si�, i� blisko 80% respondentów pozytywnie postrzega 

funkcjonowanie przedsi�biorstwa w ostatnich latach.  

Wykres 29. Ocena zmiany sytuacji ekonomicznej w ci�gu ostatnich 5 lat 

	ródło: opracowanie własne na podstawie bada�.  
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Szczegółowa analiza trzech podgrup zakwalifikowanych do badania metod� analizy korespondencji 

(Wykres 30. Ocena zmiany sytuacji formy w ci�gu ostatnich 5 lat) wskazuje na nieznaczne zró�nicowanie opinii 

o zmianach w sytuacji przedsi�biorstwa w ostatnich pi�ciu latach. Najbardziej sceptyczne opinie znalazły si� w 

wypowiedziach przedsi�biorców z bran�y zakwaterowania. Niestety nie koresponduje to z danymi 

wskazuj�cymi na dynamiczny rozwój tego sektora usług turystycznych w ostatnich latach. Bardziej pozytywne 

opinie znalazły si� w wypowiedziach przedsi�biorców �wiadcz�cych usługi gastronomiczne, za� organizatorzy 

turystyki s� najbardziej zadowoleni z rozwoju rynku usług turystycznych i w zdecydowany sposób stwierdzaj�, 

�e sytuacja zdecydowanie si� poprawiła. 

Wykres 30. Ocena zmiany sytuacji formy w ci�gu ostatnich 5 lat 

	ródło: opracowanie własne na podstawie bada� ankietowych.  

Wykres 31.  Ocena zmiany poziomu przychodów firmy w ci�gu ostatniego roku 

	ródło: opracowanie własne na podstawie bada� ankietowych.  
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Ocena zmian przychodów przedsi�biorstw w ostatnim roku (Wykres 31. Ocena zmiany poziomu 

przychodów firmy w ci�gu ostatniego roku) potwierdza sk�din�d pozytywn� opini� o funkcjonowaniu 

przedsi�biorstw z bran�y turystycznej. Ponad 72% badanych stwierdziło, �e poziom przychodów pozostał na 

poziomie niezmienionym lub te� wzrósł, co �wiadczy, i� skutki kryzysu gospodarczego nie dotkn�ły 

przedsi�biorców. Generalnie w najmniejszym stopniu zmiany dotkn�ły przedsi�biorców z sektora 

zakwaterowania i organizatorów turystyki. Jednak�e rozbie�ne opinie pojawiły si� w odpowiedziach 

przedsi�biorców z bran�y usługowej zwi�zanej z wy�ywieniem, cz��� z nich uwa�a, �e poziom przychodów 

zmniejszył si� ale równie� znaczna cz��� uwa�a, �e si� zwi�kszył. Prawdopodobnie cz��� przedsi�biorców 

działa na rynku niekoniecznie powi�zanym z turystyk� w zwi�zku z czym generuj� wi�ksze przychody.  

Wykres 32. Ocena zmiany poziomu przychodów firmy w ci�gu ostatniego roku 

Wykres 33. Ocena przewidywanej zmiany sytuacji ekonomicznej firmy w ci�gu najbli�szych 3 lat 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 
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Wykres 34. Ocena przewidywanej zmiany sytuacji ekonomicznej firmy w ci�gu najbli�szych 3 lat 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Najwi�ksz� trudno�� sprawiło badanym pytanie o przyszło�� ekonomiczn� ich przedsi�biorstw 

w najbli�szych (wykres 33) latach, gdy� 17% z nich wskazało, i� nie potrafi oceni� przewidywanych kierunków 

rozwoju otoczenia. Niemniej poziom optymizmu co do przyszło�ci rozwoju przedsi�biorstw jest wy�szy ni�

poziom sceptycyzmu, gdy� 43% badanych wskazało, i� sytuacja ekonomiczna w ich bran�y poprawi si�, 34% 

wskazywało na brak symptomów sugeruj�cych zmiany za� tylko 5% przewiduje, i� sytuacja w ich bran�y mo�e 

si� pogorszy�.  

Analiza korelacji (wykres 34) wskazuje, i� najwi�cej optymizmu pojawiło si� sektorze zakwaterowania. 

Zestawiaj�c to ze zdecydowanie negatywn� ocen� obecnej sytuacji ekonomicznej oraz stwierdzeniami, i�

w ci�gu ostatnich lat nie zaszły w przedsi�biorstwach �adne istotne pozytywne zdarzenia jest to nic innego tylko 

oczekiwanie na tłuste lata. Bran�a działalno�ci usługowej zwi�zanej z wy�ywieniem nie oczekuje zmian 

i prawdopodobnie wynika to z faktu dosy� dobrej kondycji tej bran�y, wszak�e przedsi�biorcy wskazali, i�

w ostatnich latach w bran�y miały miejsce pozytywne zjawiska poprawy sytuacji, a i obecna sytuacja jest 

oceniana jako dobra w zwi�zku z czym przedsi�biorcy bardziej s� zainteresowani pomy�lnym trwaniem ni�

niepewnym rozwojem sytuacji. Organizatorzy turystyki uwa�aj� �e sytuacja si� pogorszy i wydaje si�, i� jest to 

sceptycyzm na wyrost zwi�zany ze zdecydowanym poprawieniem si� sytuacji w bran�y w ostatnich latach oraz 

stosunkowo dobr� sytuacj� w chwili obecnej. By� mo�e jest to równie� obawa o przyszło�� rozwoju turystyki, 

wszak�e od tego wła�nie zale�y przyszło�� organizatorów turystyki.  
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3.3. Analiza czynników oddziałuj�cych na sektor 

Kolejn� sfer� któr� postanowił zbada� zespół ekspertów był konglomerat czynników z jakimi spotyka si�

przedsi�biorstwo na rynku. Analiza miała na celu ustalenie które z czynników w opiniach badanych maj�

najwi�kszy wpływ na ich funkcjonowanie, co ogranicza rozwój, a co umo�liwia skuteczne działanie 

i konkurowanie na turbulentnym rynku. Zamiarem badaczy było równie� zidentyfikowanie kierunków 

przyszłego rozwoju oraz okre�lenie w jakim stopniu zewn�trzne �ródła finansowania w postaci �rodków 

unijnych b�d� wykorzystywane na �cie�ce rozwoju.  

Badani zostali na wst�pie zapytani o globaln� ocen� pewnych sfer wpływaj�cych na działanie ich 

przedsi�biorstw2. W odpowiedziach jako zbiór najistotniejszych czynników sprzyjaj�cych rozwojowi 

działalno�ci gospodarczej wskazywano sfer� ekonomiczn�. A� 61% respondentów wskazało, i� czynniki te maj�

du�e i bardzo du�e znaczenie w rozwoju działalno�ci. Rola czynników społecznych była du�o mniejsza, gdy� na 

jej istotne znaczenie wskazywało 46% badanych, za� 40% lokuj�c swoje odpowiedzi po �rodku skali 

wskazywało, �e rola tych czynników jest mało istotna.  

Okazuje si�, i� czynniki o charakterze politycznym wła�ciwie nie maj� wi�kszego znaczenia, gdy� 51% 

badanych opowiedziało si� za nieistotn� lub zupełnie nieistotn� rol� tych czynników w rozwoju działalno�ci, 

a kolejne 29% lokuj�c odpowiedzi w �rodku skali równie� wskazywała na stosunkowo małe znaczenie 

czynników tego rodzaju. Zauwa�y� jednocze�nie nale�y, i� ocena tej sfery była najtrudniejsza, gdy� 18% 

respondentów unikn�ło odpowiedzi stwierdzaj�c, i� nie maj� zdania.  

Przy ocenie czynników o charakterze technicznym odpowiedzi rozrzuciły si� po całej skali, a najmniejszy 

procent wskaza� pojawił si� przy potwierdzeniu bardzo istotnego znaczenia tego rodzaju czynników w rozwoju 

przedsi�biorstw. Tak du�e rozrzucenie odpowiedzi mo�e by� wynikiem tego, �e na badan� grup� składały si�

podmioty działaj�ce w trzech ró�nych sferach obsługi ruchu turystycznego (zakwaterowanie, działalno��

usługowa zwi�zana z wy�ywieniem i organizatorzy turystyki). W ich działaniach znaczenie czynników 

technicznych jest odmienne w zwi�zku czym jedni wskazywali na istotne znaczenie czynników technicznych 

inni za� twierdzili, �e nie maj� one �adnego znaczenia.  

Rola czynników demograficznych w odpowiedziach badanych okazała si� mie� istotne znaczenie, gdy�

45% badanych odpowiedziało, �e sprzyjaj� one w stopniu wysokim i bardzo wysokim rozwojowi 

przedsi�biorstw. Okazuje si�, i� badani potrafi� powi�za� fakty demograficzne w postaci: istnienia znacznych 

skupisk mieszka�ców, starzenia si� społecze�stwa czy te� innych podobnych czynników z pomy�lno�ci� lub te�

zagro�eniami dla funkcjonowania ich przedsi�biorstw.  

Interesuj�cych danych dostarczyły odpowiedzi na pytanie o ocen� perspektywy wzrostu produkcji, 

eksportu, spo�ycia krajowego, kosztów działalno�ci, nakładów inwestycyjnych i zatrudnienia w badanych 

przedsi�biorstwach (wykres 35). Według opinii badanych generalnie w sferze produkcji nie nale�y oczekiwa�

�adnych istotnych zmian, gdy� 69% z nich wskazało na tak� wła�nie odpowied�. Niemniej 27% badanych 

stwierdziło, i� przewiduj� wzrost produkcji z czego 5% szacuje wzrost produkcji powy�ej 10%. W odpowiedzi 

na to pytanie jedynie 4% badanych przewiduje spadek produkcji. Jeszcze wi�kszy sceptycyzm panuje je�li 

chodzi o ocen� mo�liwo�ci zmian eksportu. A� 89% badanych stwierdziło, i� nie przewiduje �adnych istotnych 

zmian w tym zakresie.  

Bardziej optymistycznie ocenili przedsi�biorcy mo�liwo�� wzrostów spo�ycia krajowego i wprawdzie 

49% z nich wskazało na brak istotnych przesłanek zwiastuj�cych zmiany, a 9% stwierdziło, �e mog� nast�pi�

spadki spo�ycia krajowego to 42% badanych widzi szanse na mo�liwo�ci wzrostu.  

                                                
2 Okazuje si�, i� tak skoncentrowane pytanie sprawiało wiele kłopotów i znaczna cz��� respondentów nie potrafiła na nie odpowiedzie�
unikaj�c zdecydowanych deklaracji. 
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Wykres 35. Ocena perspektywy wzrostu produkcji, eksportu, spo�ycia krajowego, kosztów działalno�ci, nakładów 

inwestycyjnych i zatrudnienia w badanych przedsi�biorstwach 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  
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Bardzo pesymistyczne oceny uzyskały perspektywy zmian kosztów działalno�ci, gdy� 88% badanych 

stwierdziło, i� przewiduje wzrost kosztów działalno�ci. Jest tym bardziej niepokoj�ce, �e 38% badanych 

przewiduje wzrost kosztów na poziomie 5-10%, za� kolejne 26% s�dzi, i� koszty wzrosn� o ponad 10%. 

Spełnienie si� takich przewidywa� z pewno�ci� wpłynie na zmniejszenie opłacalno�ci prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej.  

Wzrosty s� przewidywane równie� w przypadku nakładów inwestycyjnych z tym �e ta sfera wzrostów 

ma charakter pozytywny. Odpowiedzi �wiadcz�, i� 68% badanych planuje wzrost nakładów inwestycyjnych, co 

prawdopodobnie b�dzie skutkowało zwi�kszeniem potencjału badanych firm. Tylko 31% badanych nie planuje 

zwi�kszenia nakładów inwestycyjnych a 1% stwierdza, �e zmniejszy nakłady.  

Niestety wzrost nakładów inwestycyjnych prawdopodobnie nie b�dzie wi�zał si� bezpo�rednio 

z powi�kszaniem istniej�cych przedsi�biorstw, gdy� 69% z nich nie planuje zwi�kszania zatrudnienia. Tylko 

26% badanych przedsi�biorstw przewiduje zwi�kszanie poziomu zatrudnienia, jednak w przewa�aj�cej liczbie 

przypadków ten wzrost oszacowano na 5%.  

Niech�� do zwi�kszania poziomu zatrudnienia znajduje swoje wytłumaczenia w ocenie poszczególnych 

czynników w skali mikro. I tak na rosn�ce koszty zatrudnienia jako czynnik utrudniaj�cy działalno�� wskazało 

83% badanych, dla 11% rosn�ce koszty zatrudnienia nie wpływaj� na proces prowadzenia działalno�ci 

gospodarczej i tylko 7% badanych stwierdziło, i� rosn�ce koszty zatrudnienia zupełnie nie utrudniaj�

działalno�ci i rozwoju przedsi�biorstwa (wykres 36).  

Ocena pozycji przetargowej odbiorców wskazuje na znaczne lekcewa�enie tego elementu rynkowego 

przez badanych przedsi�biorców i wprawdzie tylko 21% z nich wskazała, i� jest to istotny czynnik utrudniaj�cy 

działalno��, to dla kolejnych 35% badanych czynnik ten nie miał istotnego znaczenia, a tylko 44% badanych 

stwierdziło, �e coraz silniejsza pozycja przetargowa odbiorców utrudnia działalno�� i rozwój przedsi�biorstw 

w stopniu wysokim i bardzo wysokim.  

O wiele istotniejsze w opinii przedsi�biorców znaczenie maj� wysokie podatki, gdy� 83% badanych 

wskazało na ich ograniczaj�ca rol�. Ł�cz�c to z negatywn� ocen� instytucji finansowych wystawion� przez 59% 

badanych otrzymujemy bardzo negatywny obraz polskiego systemu finansowego. Co ciekawe dla 6% badanych 

wysokie podatki nie s� �adnym utrudnieniem, a 20% badanych wystawiło pozytywna ocen� instytucjom 

skarbowym co mo�e by� pozytywnym sygnałem zmian w dobrym kierunku.  

Równie du�e znaczenie ograniczaj�ce rozwój działalno�ci jest przypisywane niejasnym i niestabilnym 

przepisom prawnym i podatkowym. W opinii 75% badanych to wła�nie ta sfera wpływa na znacz�ce i bardzo 

znacz�ce utrudnienie działalno�ci i rozwoju. Pocieszeniem mo�e by� fakt, i� dla 10% badanych niejasne 

i niestabilne przepisy prawne i podatkowe nie stanowi� �adnego utrudnienia w prowadzeniu działalno�ci 

gospodarczej.  

Wydaje si�, i� ewentualna koncentracja i konsolidacja bran�y stanowi równie� istotny czynnik 

utrudniaj�cy prowadzenie działalno�ci (54% badanych widzi w tym znaczne utrudnienie). Ten argument 

prawdopodobnie był podnoszony przez przedsi�biorców o najmniejszym potencjale, którzy mog� czu� si�

zagro�eni ze strony du�ych silnych podmiotów na rynku. Podobnego zagro�enia obawiaj� si� przedsi�biorcy ze 

strony krajowych firm konkurencyjnych, gdy� w 57% odpowiedzi pojawił si� taki argument. Zastanawiaj�ce 

jest, i� około 20% badanych nie widzi �adnych utrudnie� w fakcie, i� na rynku mog� pojawi� si� procesy 

koncentracyjne i wzrosn�� konkurencja ze strony firm krajowych. Ciekawe jest jednocze�nie to, �e a� 50% 

badanych nie widzi zagro�e� w postaci konkurencji ze strony firm mi�dzynarodowych. Czy�by w dalszym ci�gu 

mieli�my do czynienia z za�ciankowym postrzeganiem otoczenia gospodarczego i niedopuszczaniem do 

�wiadomo�ci faktu, i� działamy obecnie w warunkach rynków globalnych.  

Wykres 36. Czynniki utrudniaj�ce prowadzenie działalno�ci 



Wojewódzki Urz�d Pracy w Białymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

– SEKTOR TURYSTYCZNY

76

Wykres 36. Czynniki utrudniaj!ce prowadzenie dzia"alno#ci 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 
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Niedostateczna poda� surowca nie jest czynnikiem utrudniaj�cym dla wi�kszo�ci badanych 

przedsi�biorców i nie ma w tym nic nadzwyczajnego zwa�ywszy na fakt, i� znaczn� grup� badanych stanowiły 

przedsi�biorstwa nie korzystaj�ce w swoich działaniach z jakichkolwiek surowców. Niemniej zastanawia� mo�e 

kolejna odpowied� gdzie 49% badanych stwierdziło, i� to wła�nie wysokie ceny surowców s� czynnikiem 

utrudniaj�cym prowadzenie i rozwój działalno�ci gospodarczej, co pojawia si� głównie w wypowiedziach 

przedstawicieli usług gastronomicznych.  

Okazuje si�, i� niedobór wykwalifikowanych pracowników jest zarówno czynnikiem utrudniaj�cym jak 

te� nie ma istotnego znaczenia dla takiej samej liczby badanych. Prawdopodobnie w jednych bran�ach znaczenie 

kwalifikacji jest wa�niejsze, w innych za� mało wa�ne w zwi�zku z czym wyst�piły tak rozbie�ne opinie.  

Podobne rozbie�no�ci pojawiły si� w przypadku oceny niestabilno�ci kursów walutowych. Tutaj te�

prawdopodobnie miało miejsce wewn�trzne zró�nicowanie badanej próby. W przypadku �wiadczenia usług 

w zakresie zakwaterowania i wy�ywienia znaczenie kursów walutowych jest stosunkowo mało istotne. 

Tymczasem w przypadku organizatorów turystyki kurs walutowy ma jak najbardziej istotne znaczenie, gdy�

mo�e przes�dza� o by� albo nie by� takiego przedsi�biorstwa.  

Zatory płatnicze i problemy z płynno�ci� s� istotnym czynnikiem utrudniaj�cym działalno�� dla 38% 

badanych, niemniej 23% z badanych wskazało, i� problem ten nie dotyczy ich w najmniejszym stopniu. Te 

drugie odpowiedzi mogły pa�� z ust przedsi�biorców prowadz�cych bardzo małe firmy ze stosunkowo 

ograniczonym obrotem finansowym w zwi�zku z czym zagro�enie takie jest stosunkowo niewielkie.  

Istotniejsze zagro�enie dla pomy�lnego funkcjonowania i rozwoju przedsi�biorstw płynie z niskiego 

popytu i tak� opini� wyraziło 51% badanych. Niemniej interesuj�ce jest, i� 17% badanych wskazało, i� niski 

popyt nie jest dla nich �adnym utrudnieniem w prowadzeniu działalno�ci i ewentualnym rozwoju firmy. O wiele 

istotniejsze w opinii badanych s� trudno�ci w uzyskaniu finansowania działalno�ci. Według 62% badanych 

wła�nie sfera finansowania działalno�ci jest istotnym czynnikiem utrudniaj�cym prowadzenie i rozwój firm. 

Ocena szarej strefy ma w�ród badanych odmienny charakter i odpowiedzi praktycznie rozło�yły si� na trzy 

grupy po około 30%. Mo�na wi�c s�dzi�, i� dla cz��ci przedsi�biorców szara strefa jest istotnym zagro�eniem 

funkcjonowania, dla cz��ci za� takie zjawisko nie ma �adnego istotnego wpływy na ich działalnie.  

Kolejna sfera bada� dotyczyła oceny czynników umo�liwiaj�cych konkurowanie na rynku (wykres 37), 

gdy� jak ju� wcze�niej stwierdzono przedsi�biorcy w znacznym stopniu obawiaj� si� działa� konkurencyjnych 

ze strony innych podmiotów głównie o charakterze wewn�trznym. Okazuje si�, i� generalnie przedsi�biorcy 

bardzo du�� uwag� przykładaj� do wszelkich działa�, które mog� przyczyni� si� do wzrostu ich 

konkurencyjno�ci. Przede wszystkim najwi�ksze znaczenie jest przypisywane wysokiej jako�ci usług/produktów 

oraz wysokiej jako�ci obsługi klienta, gdy� blisko 80% badanych stwierdziło, i� takie działania s� wa�ne lub 

bardzo wa�ne z poło�eniem nacisku głównie na bardzo wa�ne. Zaledwie 3-6% badanych stwierdziło, �e 

działania te maj� marginalne znaczenie i postaw� tak� nale�y uzna� z bardzo negatywn�. Na kolejnym miejscu 

je�li chodzi o skuteczno�� w podejmowaniu działa� konkurencyjnych badani uznali czynnik lokalizacyjny, gdy�

w opiniach 70% z nich ma to bardzo du�e znaczenie. Znowu stosunkowo niewielka grupa przedsi�biorców (6%) 

uznała czynnik lokalizacyjny za mało istotny co jest ju� znacznym lekcewa�eniem reguł rynkowych.  

Stosowanie skutecznych systemów reklamy oraz szeroka oferta produktowa ma bardzo du�e znaczenie 

według ponad 60% badanych, co w poł�czeniu z równie wysok� ocen� wystawion� znaczeniu niskich cen 

skłania do wniosku, i� przedsi�biorcy widz� ju� potrzeb� prowadzenia aktywnych działa� marketingowych.  

Stosunkowo du�e znaczenie jest przykładane do zasobów ludzkich, gdy� 55% badanych stwierdza, �e 

posiadane zasoby kadrowe mog� by� istotnym czynnikiem w podejmowaniu działa� konkurencyjnych. 

Odpowied� na to pytanie ujawnia pewn� sprzeczno�� z poprzednimi opiniami, gdzie badani w 42% stwierdzili i�

niedobór wykwalifikowanych pracowników nie jest czynnikiem ograniczaj�cym rozwój.  
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Wykres 37. Ocena czynników umo�liwiaj�cych 

konkurowanie na rynku    
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Najmniejszym uznaniem w�ród przedsi�biorców z bran�y turystycznej w�ród czynników 

konkurencyjno�ci cieszy si� wysoka innowacyjno��, gdy�  tylko (a mo�e a�) 51% z nich uznało ten czynnik za 

istotny w podejmowaniu wyzwa� konkurencyjnych. Niemniej nale�y uzna� za pozytywne, �e tylko 22% 

z badanych stwierdziło, i� wdra�anie nowych produktów, poszukiwanie nowych mo�liwo�ci czy te�

anga�owanie nowych technologii nie ma istotnego znaczenia dla konkurowania na rynku.  

Aby szerzej wykorzysta� informacje z tej cz��ci badania postanowiono zastosowa� grupowanie 

przedsi�biorstw pod wzgl�dem czynników umo�liwiaj�cych konkurowanie na rynku. Aby pogrupowa� badane 

obiekty, czyli przedsi�biorstwa sektora turystycznego, na skupienia składaj�ce si� z elementów podobnych pod 

wzgl�dem preferowanych czynników umo�liwiaj�cych konkurowanie na rynku u�yto dwóch metod analizy 

skupie�: hierarchicznej metody Warda oraz niehierarchicznej metody k-�rednich (z zadan� liczb� skupie�

wynikaj�c� z dendrogramu metody Warda). Jako cechy diagnostyczne, według których dokonano podziału 

przedsi�biorstw, przyj�to oceniane przez przedsi�biorstwa czynniki konkurencji: 

– X1 - wysoka jako�� �wiadczonych usług/produktów; 

– X2 - wysoka jako�� obsługi klienta; 

– X3 - skuteczny system promocji/reklamy/marketingu; 

– X4 - poło�enie/lokalizacja prowadzonej działalno�ci; 

– X5 - szeroka oferta produktowa; 

– X6 - wysoka innowacyjno�� (np. nowe produkty); 

– X7 - posiadane zasoby kadrowe (personalne); 

– X8 – ni�sze ceny. 

Stosuj�c do analizy metod� Warda otrzymano dendrogram (Wykres 38. Grupowanie przedsi�biorstw pod 

wzgl�dem czynników umo�liwiaj�cych konkurowanie na rynku) i na jego podstawie wybrano liczb� skupie�. 

Klasyfikacja 100 przedsi�biorstw pozwoliła na wyłonienie trzech skupie� przedsi�biorstw o podobnych 

czynnikach konkurencyjno�ci.  

Do klasyfikacji obiektów zastosowano równie� metod� grupowania k-�rednich. Metoda ta wymaga 

podania liczby skupie�, a zatem zgodnie z otrzymanym wynikiem z dendrogramu, podano 3 skupienia. 

W rezultacie tego grupowania otrzymano ró�nice w grupowaniu tylko w 5 przypadkach, co potwierdza 

zasadno�� wyodr�bnienia trzech skupie� przedsi�biorstw. W celu okre�lenia czynników konkurencyjno�ci 

w poszczególnych skupieniach dokonano analizy �rednich arytmetycznych poszczególnych ocen czynników 

konkurencyjno�ci w wyłonionych grupach (wykres 39). 

Tabela 53. Udział (w %) przedsi�biorstw z poszczególnych bran� w wyłonionych skupieniach 

PKD 2007 55 PKD 2007 56 PKD 2007 79 Razem 

Skupienie 1 13 75 12 100 

Skupienie 2 32 58 11 100 

Skupienie 3 26 67 7 100 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 
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Wykres 38. Grupowanie przedsi�biorstw pod wzgl�dem czynników umo�liwiaj�cych konkurowanie na rynku 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  
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Wykres 39. Wykres �rednich dla ka�dego skupienia 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Skupienie 1 składa si� z przedsi�biorstw, które wszystkie czynniki konkurencyjno�ci oceniły do��

wysoko, bowiem �rednie oceny wahały si� pomi�dzy 4 a 5. Jest to najbardziej liczne skupienie, bowiem znalazły 

si� tam 52 przedsi�biorstwa. 

W skupieniu 2 (najmniej licznym) znalazły si� przedsi�biorstwa, dla których najwy�ej oceniana była 

wysoka jako�� �wiadczonych usług/produktów (X1) oraz wysoka jako�� obsługi klienta (X2 ). Nisko b�d�

bardzo nisko zostały ocenione w tej grupie takie czynniki jak: wysoka innowacyjno�� (np. nowe produkty) (X6), 

posiadane zasoby kadrowe (personalne) (X7 ) oraz ni�sze ceny (X8 ) i w skupieniu tym znalazła si� dosy� liczna 

grupa przedsi�biorców oferuj�cych zakwaterowanie. Trzecie skupienie stanowi� przedsi�biorstwa, które 

wszystkie czynniki konkurencyjno�ci oceniły na ocen� zbli�on� do 3 czyli wymienione czynniki nie maj� dla 

nich ani cech negatywnych ani te� pozytywnych.  

Kolejna cz��� bada� dotyczyła zachowa� inwestycyjnych przedsi�biorstw bran�y turystycznej (wykres 

40). Badania przeanalizowały zakres inwestycji w ostatnich latach, �ródła ich finansowania oraz zamierzenia 

inwestycyjne na przyszło��. Okazuje si�, i� badane przedsi�biorstwa w ostatnich latach inwestowały głównie w 

popraw� jako�ci usług, modernizacj� lub budow� obiektów infrastruktury, działania promocyjno – 

marketingowe oraz wprowadzanie nowych produktów. Potwierdzaj� si� wi�c wcze�niejsze wnioski, i� firmy 

w celu poprawy konkurencyjno�ci podejmuj� działania głównie ze sfery marketingowej czyli podejmuj�

intensywniejszy wysiłek na rzecz poprawy jako�ci produkcji oraz promuj� i wdra�aj� nowe produkty.  

Na tym tle imponuj�co wygl�da kwestia działa� inwestycyjnych w zakresie budowy i modernizacji 

obiektów infrastruktury, gdy� ponad 60% badanych stwierdziło, i� w ich firmach takie działania były 

podejmowane.  

Stosunkowo słabo przedstawia si� kwestia komputeryzacji, inwestowania w kapitał ludzki oraz rozwój 

sieci sprzeda�y. Je�li chodzi o komputeryzacj� mo�na z du�ym prawdopodobie�stwem stwierdzi�,  

i� przedsi�biorstwa ten zakres inwestycji maj� za sob� i nie widz� potrzeby podejmowania dodatkowych działa�.  
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Niepokój mo�e budzi� stosunkowo mały nacisk na inwestowanie w kapitał ludzki i jest to tym bardziej 

niezrozumiałe, �e wła�nie jako�� kapitału ludzkiego była podkre�lana jako istotny czynnik umo�liwiaj�cy 

podejmowane działa� konkurencyjnych. Brak nacisku na rozwój sieci sprzeda�y jest z kolei pochodn� tego, �e 

gro tych przedsi�biorstw ma charakter lokalny i nie widzi potrzeby intensywniejszego rozwoju, co zreszt�

potwierdziło około 6% firm stwierdzaj�c, i� nie podejmowały �adnych inwestycji.  

Wykres 40. Koncentracja inwestycji w badanym przedsi�biorstwie 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Okazuje si�, i� opisane powy�ej działania inwestycyjne w przewa�aj�cej mierze były realizowane z 

własnych �rodków przedsi�biorców i tylko 20% z nich korzystało ze wsparcia z funduszy unijnych. W ramach 

tego wsparcia 25% podmiotów dofinansowało swoje działania w wysoko�ci niespełna 10%, około 40% 

badanych którzy korzystali ze wsparcia zewn�trznego dofinansowała inwestycje w wysoko�ci 10-30%, kolejne 

20% badanych skorzystało z dofinansowanie w wysoko�ci 30-50% i tylko 15% badanych korzystaj�cych ze 

wsparcia ze �rodków unijnych oceniło poziom wsparcia powy�ej 50%.  
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Wykres 41. Ocena stopnia korzystania ze �rodków unijnych w ci�gu ostatnich 5 lat 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Przewa�aj�ca grupa badanych w procesie inwestycyjnym nie korzystała ze wsparcia ze �rodków unijnych 

i w grupie tej zaledwie około 16% przedsi�biorców stwierdziło, i� składali wnioski o dofinansowanie inwestycji 

jednak nie zostały one pozytywnie zaopiniowane. Blisko 30% przedsi�biorców stwierdziło, �e ich firmy nie 

spełniały warunków stawianych firmom staraj�cym si� o dofinansowanie i wydaje si�, �e była to raczej 

odpowied� wymijaj�ca w sytuacji braku �rodków własnych albo te� przedsi�biorcy nie do ko�ca poznali 

ró�norodno�� mo�liwo�ci dofinansowania. Mo�na to poł�czy� z odpowiedziami 40% badanych z tej grupy, 

którzy stwierdzili, i� nie posiadali dostatecznych informacji. Ł�cznie �wiadczy� to mo�e o wysokim poziomie 

ignorancji je�li chodzi o mo�liwo�� czerpania �rodków finansowych ze �ródeł zewn�trznych, a tak�e brakiem 

zainteresowania intensywniejszym rozwojem. Potwierdza to chocia�by stwierdzenie około 33% badanych którzy 

stwierdzili, i� nie byli zainteresowani zewn�trzn� pomoc� finansow�, a tak�e wskazywali na brak �rodków 

własnych i potrzeb� du�ych wkładów własnych, które to opinie znalazły si� w dodatkowych wypowiedziach.  
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Wykres 42. Przyczyny niekorzystania ze �rodków unijnych 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Niemniej dotychczasowy brak zainteresowania dofinansowaniem ze �rodków unijnych nie oznacza 

całkowitego odwrócenia si� przedsi�biorców od takiego rodzaju finansowania. Przedsi�biorcy zapytani o tak�

mo�liwo�� w przyszło�ci w blisko 70% stwierdzaj�, �e b�d� z du�ym prawdopodobie�stwem aplikowali 

o �rodki unijne. Niestety nadal ponad 30% badanych stwierdza, i� nie jest zainteresowana pozyskaniem wsparcia 

finansowego z takich �ródeł, a w�ród przyczyn podawane s� zazwyczaj: 

– brak potrzeby, brak planów rozbudowy; 

– nie jeste�my za bardzo poinformowani, z jakich mogliby�my korzysta�; 

– otrzymanie pomocy graniczy z cudem; 

– nie widz� powodów; 

– likwidacja firmy; 

– ju� korzystali�my; 

– mała firma. 
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Wykres 43. Ocena skłonno�ci do skorzystania z funduszy unijnych 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Interesuj�cych informacji dostarczaj� dane na temat zamierze� inwestycyjnych badanych przedsi�biorców 

(wykres 44). Na pierwszym miejscu stawiaj� oni konieczno�� inwestowania w działania reklamowe 

i promocyjne, na co wskazało około 63%  badanych. Około 50% badanych w dalszym ci�gu chce inwestowa�

w budynki oraz infrastruktur� techniczn�, a na kolejnym miejscu znalazły si� zamierzenia dotycz�ce inwestycji 

w doskonalenie oferowanych usług. Stosunkowo mało firm zamierza rozszerza� asortyment i podnosi� warto��

kapitału ludzkiego, co w dalszym ci�gu stoi w sprzeczno�ci z wcze�niejszymi stwierdzeniami o du�ym 

znaczeniu zasobów ludzkich. Ponadto potwierdzaj� si� wcze�niejsze dywagacje, i� badane firmy maj�

prawdopodobnie tylko lokalny charakter i nie zamierzaj� inwestowa� w sie� dystrybucyjn�. 
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Wykres 44. Rodzaj planowanych działa� inwestycyjnych w ci�gu najbli�szych 12 miesi�cy 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Co do kierunków strategicznych najwi�ksza uwaga zostanie skupiona na wzro�cie wielko�ci usług, 

nowych inwestycjach, rozszerzeniu oferty produktowej oraz wzro�cie udziału w rynku. Takie zamierzenia 

zgłasza około 40-50% badanych i w tej grupie mo�na doszukiwa� si� lokalnych liderów, którzy z du�ym 

prawdopodobie�stwem przetrwaj� na rynku i rozwin� si� w przyszło�ci. Plany strategiczne w dalszym ci�gu nie 

obejmuj� szerszej ekspansji w postaci nowych kanałów dystrybucji czy te� poszerzenia współpracy (wykres 45).  

Wykres 45. Przewidywane strategiczne kierunki rozwoju 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 
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Wykres 46. Plany w zakresie rozszerzenia działalno�ci na inne segmenty 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Powy�sze rozwa�ania co do niech�ci rozszerzania zakresu swojej działalno�ci znajduj� potwierdzenie 

w fakcie, i� tylko 14% badanych zamierza rozszerzy� działalno�� na inne segmenty. Tymczasem a� 56% 

badanych definitywnie stwierdza, i� nie s� zainteresowani rozszerzaniem działalno�ci na inne segmenty, 

a kolejne 30% ma znaczne trudno�ci w zadeklarowaniu nowych kierunków rozwoju. Z pewno�ci� te� mo�na 

stwierdzi�, i� jakakolwiek ekspansja na pewno nie b�dzie odbywała si� drog� przejmowania innych firm 

(wykres 47.  

Wykres 47. Plany w zakresie ekspansji rynkowej 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.
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3.4. Analiza otoczenia konkurencyjnego 

Trzecia cz��ci badania ankietowego dotyczyła analizy otoczenia konkurencyjnego sektora turystycznego. 

Pytania zadawane przedsi�biorcom dotyczyły czynników utrudniaj�cych rozwój turystyki, oceny konkurencji 

w analizowanym sektorze oraz oceny ryzyka pojawienia si� nowych przedsi�biorstw w obszarze prowadzonej 

przez badanych działalno�ci.  

Podczas badania przedsi�biorcy ocenili w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało zupełne nie utrudnia za� 5 

bardzo utrudnia) pewne czynniki pod wzgl�dem ich utrudniania rozwoju rynku turystycznego. Mo�liwa była 

równie� opcja wyboru wariantu 0 oznaczaj�cego brak zdania na temat danego czynnika. 

Na li�cie ocenianych czynników znalazły si� : 

– wysokie podatki; 

– wysokie koszty pracy; 

– wysokie koszty inwestycji pocz�tkowych; 

– rosn�ce ceny wpływaj�ce na mniejsz� konkurencyjno�� polskich produktów/usług; 

– niespójne i niejasne przepisy prawne; 

– silna presja ze strony podmiotów funkcjonuj�cych w sektorze; 

– mała dost�pno��  �rodków na inwestycje; 

– monopolizacja rynku. 

Zgodnie z przewidywaniami wysokie podatki  okazały si� by� bardzo utrudniaj�cym czynnikiem 

w rozwoju rynku, bowiem 88 % ocen to oceny najwy�sze czyli  5 i 4.  Nieliczne jednostki uwa�aj� ten czynnik 

za nie utrudniaj�cy rozwoju turystyki, za� 8% respondentów nie wyraziło swojej opinii na temat tego czynnika 

(Wykres 48. Ocena czynnika „Wysokie podatki” w�ród badanych przedsi�biorstw sektora turystycznego). 

Wykres 48. Ocena czynnika „wysokie podatki” w�ród badanych przedsi�biorstw sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Kolejnym bardzo utrudniaj�cym czynnikiem w opinii przedsi�biorstw sektora turystycznego s� wysokie 

koszty pracy. Oceny najwy�sze (5 i 4) oddało 94% oceniaj�cych, a na uwag� zasługuje fakt, �e �aden respondent 
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nie wskazał oceny 1 (Wykres 49. Ocena czynnika „wysokie koszty pracy” w�ród badanych przedsi�biorstw 

sektora turystycznego). 

Wykres 49. Ocena czynnika „wysokie koszty pracy” w�ród badanych przedsi�biorstw sektora 

turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Wykres 50. Ocena czynnika „wysokie koszty inwestycji pocz�tkowych” w�ród badanych przedsi�biorstw 

sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�. 

Kolejnym ocenianym czynnikiem utrudniaj�cym rozwój turystyki były wysokie koszty inwestycji 

pocz�tkowych. Ten czynnik oceniło zaledwie 53 respondentów, pozostałe 47 wskaza� to brak opinii na temat 
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wpływu tego czynnika w rozwoju sektora. Noty oceniaj�cych były raczej wysokie, bo 80%  wskaza� dotyczyło 

oceny 4 i 5, ale 11% oceniło wysokie koszty inwestycji pocz�tkowych jako czynnik w �rednim stopniu 

utrudniaj�cy rozwój turystyki (wykres 50).  

Według badanych rozwój turystyki utrudniaj� równie� rosn�ce ceny wpływaj�ce na mniejsz�

konkurencyjno�� polskich produktów lub usług. �rednia ocena dla tego czynnika to 4,28.  Za czynnik nie maj�cy 

znaczenia w rozwoju sektora turystycznego uznało rosn�ce ceny 7% oceniaj�cych. Umiarkowane znaczenie 

w rozwoju ma ten czynnik u 11% oceniaj�cych.  Pozostali wskazywali na du�e lub bardzo du�e znaczenie tego 

czynnika w rozwoju turystyki (wykres 51) 

Wykres 51. Ocena czynnika „rosn�ce ceny wpływaj�ce na mniejsz� konkurencyjno�� polskich produktów 

lub usług” w�ród badanych przedsi�biorstw sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Niespójno�� i niejasno�� przepisów prawnych to kolejny czynnik oceniany przez przedsi�biorców sektora 

turystycznego. Przewa�aj�ca cz��� oceniaj�cych (79%) wskazała oceny 4 i 5 dla tego czynnika, a zatem zdaniem 

przedsi�biorców przepisy prawne utrudniaj� rozwój sektora (Wykres 52. Ocena czynnika „niespójne i niejasne 

przepisy prawne” w�ród badanych przedsi�biorstw sektora turystycznego).  
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Wykres 52. Ocena czynnika „niespójne i niejasne przepisy prawne” w�ród badanych przedsi�biorstw 

sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Presja ze strony podmiotów funkcjonuj�cych w sektorze u około połowy oceniaj�cych odgrywa znacz�cy 

wpływ na rozwój sektora. Prawie 30% oceniaj�cych nie uznaje tego czynnika jako znacz�cy w rozwoju turystyki 

(wykres 53). 

Wykres 53. Ocena czynnika „silna presja ze strony podmiotów funkcjonuj�cych w sektorze” w�ród 

badanych przedsi�biorstw sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Kolejnym ocenianym czynnikiem maj�cym wpływ na rozwój turystyki była mała dost�pno�� �rodków na 

inwestycje. W przypadku 58% oceniaj�cych czynnik ten ma bardzo du�e znaczenie w rozwoju turystyki, 42% 
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oceniaj�cy rozło�yło swoje głosy do�� równomiernie na pozostałe oceny (Wykres 54. Ocena czynnika „mała 

dost�pno�� �rodków na inwestycje” w�ród badanych przedsi�biorstw sektora turystycznego). 

Wykres 54. Ocena czynnika „mała dost�pno�� �rodków na inwestycje” w�ród badanych przedsi�biorstw 

sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Ostatnim ocenianym czynnikiem była monopolizacja rynku, która okazała si� by� do�� zró�nicowanym 

ze wzgl�du na oceny czynnikiem utrudniaj�cym rozwój turystyki. Ponad połowa uznała ten czynnik za bardzo 

utrudniaj�cy rozwój, ale pozostała cz��� respondentów miała odmienne zdanie, nawet 12% stwierdziło, �e 

monopolizacja rynku turystycznego nie wpływa na rozwój tego rynku. 15% respondentów nie wyraziło opinii na 

ten temat (Wykres 55. Ocena czynnika „monopolizacja rynku” w�ród badanych przedsi�biorstw sektora 

turystycznego). 
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Wykres 55. Ocena czynnika „monopolizacja rynku” w�ród badanych przedsi�biorstw sektora 

turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Respondenci mieli równie� za zdanie oceni� konkurencj� w swojej bran�y i w znacz�cej cz��ci oceniono 

j� jako bardzo siln� lub siln� (wykres 56). Jedynie 9% ankietowanych oceniła konkurencj� jako słab�.  

Wykres 56. Ocena konkurencji w bran�y w�ród badanych przedsi�biorstw sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Jak pokazuj� wyniki analizy korespondencji (Wykres 57. Wykorzystanie analizy korespondencji w 

badaniu bran� sektora turystyki) siln� konkurencj� wskazuj� głównie przedsi�biorstwa z bran�y 
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zakwaterowanie, za� bardzo siln� głównie przedsi�biorstwa z bran�y działalno�� usługowa zwi�zana z 

wy�ywieniem.  

Wykres 57. Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniu konkurencji bran� sektora turystyki 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Ryzyko pojawienia si� nowych przedsi�biorstw w obszarze prowadzonej działalno�ci respondenci 

postrzegaj� jako wysokie a nawet bardzo wysokie, bowiem tak odpowiadało  blisko 70% badanych (wykres 58). 

Zgodnie z przeprowadzonymi wcze�niej badaniami stanu sektora turystycznego oraz z prognozami jego rozwoju 

wydaje si�, �e faktycznie zjawisko pojawiania si� nowych przedsi�biorstw w sektorze turystycznym b�dzie 

miało miejsce. 

Wykres 58. Ocena ryzyka pojawienia si� nowych przedsi�biorstw w obszarze prowadzonej działalno�ci 

w�ród badanych przedsi�biorstw sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  
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Kolejne pytanie w tej cz��ci ankiety dotyczyło stopnia uzale�nienia prowadzonej działalno�ci od rynku 

dostawców. Oceny rozło�yły si� do�� równomiernie, bowiem 28% badanych wskazuje na wysoki stopie�

uzale�nienia od rynku dostawców, 17% na bardzo wysoki, 2% na niski albo bardzo niski (wykres 59).  

Wykres 59. Ocena stopnia uzale�nienia prowadzonej działalno�ci od rynku dostawców w�ród badanych 

przedsi�biorstw sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  
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Ostatnie pytanie w tej cz��ci ankiety dotyczyło oceny udziału dostawców w tworzeniu kosztów 

funkcjonowania prowadzonej działalno�ci. W przypadku tego pytania, podobnie jak w pytaniu poprzednim, 

warianty ocen rozło�yły si� do�� równomiernie. 43% badanych przedsi�biorstw uwa�a, ze udział dostawców jest 

wysoki albo bardzo wysoki, natomiast 50% ocenia udział dostawców jako niski lub �redni (wykres 60)  

Wykres 60. Ocena udziału dostawców w tworzeniu kosztów funkcjonowania prowadzonej działalno�ci 

w�ród badanych przedsi�biorstw sektora turystycznego 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Na uwag� zasługuj� wyniki analizy korespondencji (Wykres 61. Wykorzystanie analizy korespondencji w 

badaniu udziału dostawców w tworzeniu kosztów funkcjonowania prowadzonej działalno�ci w badanych 

bran�ach sektora turystyki), które wskazuj�, �e wysoki udział dostawców w tworzeniu koszów działalno�ci 

wyst�puje głównie w przedsi�biorstwach reprezentuj�cych usługi zwi�zane z wy�ywieniem, �redni udział 

dostawców wyst�puje w przedsi�biorstwach reprezentuj�cych bran�� zakwaterowanie, natomiast 

przedsi�biorstwa reprezentuj�ce organizacj� turystyki głównie wskazywały niski udział dostawców w tworzeniu 

kosztów prowadzonej działalno�ci. 
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Wykres 61. Wykorzystanie analizy korespondencji w badaniu udziału dostawców w tworzeniu kosztów 

funkcjonowania prowadzonej działalno�ci w badanych bran�ach sektora turystyki 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

3.5. Analiza stanu zatrudnienia  

Czwarta cz��� realizowanych bada� dotyczyła oceny stanu i perspektyw zmian dotycz�cych obszaru 

zatrudniania. W tym celu przeprowadzona została analiza ilo�ciowo-jako�ciowa stanu zatrudnienia oraz zmian w 

zatrudnieniu, a w tym: analiza dost�pno�ci i zapotrzebowania na kadry (stopie� i �ródła zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy, stopie� realizacji wymaga� pracodawcy w zakresie: umiej�tno�ci i kwalifikacji, postaw 

pracowniczych, poziomu wynagrodze�), analiza rozwoju kadr pracowniczych.  

Respondentów poproszono w pierwszej kolejno�ci o  scharakteryzowanie struktury zatrudnienia w 

badanych przedsi�biorstwach pod wzgl�dem płci, wieku, poziomu wykształcenia i form zatrudnienia. W 

strukturze zatrudnienia badanych przedsi�biorstwa kobiety stanowi� około 75%, Zdecydowana wi�kszo��

zatrudnionych (60%) to osoby w wiek od 25 do 40 lat, ze �rednim wykształceniem (60%) oraz zatrudnieni na 

umow� o prac� na czas nieokre�lony (68%) – tabela 54. 

Tabela 54. Struktura zatrudnienia w badanych przedsi�biorstwach 

Cecha 
Charakterystyka  

badanych cechy 

�redni udział pracowników 

 [procenty] 

Płe�
kobiety 75 

m��czy�ni 25 
razem 100% 

Wiek 

poni�ej 25 lat 22 
25 – 45 lat 60 

powy�ej 45 lat 18 
razem 100% 

Wykształcenie  

podstawowe 2 
�rednie 60 
wy�sze 38 



Wojewódzki Urz�d Pracy w Białymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

– SEKTOR TURYSTYCZNY

99

razem 100% 

Formy zatrudnienia 

umowa o prac� na czas 
nieokre�lony 

68 

umowa o prac� na czas 
okre�lony 

20 

umowa zlecenie/ o dzieło 12 
razem 100% 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Poznanie opinii respondentów na temat planowanych zmian w zatrudnieniu zostało poprzedzone 

pytaniem o zmiany w poziomie zatrudnienia jakie nast�piły w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy. Zdecydowana 

wi�kszo�� badanych wskazała, �e zatrudnienie pozostało bez zmian (73%), w przypadku 18% badanych 

przedsi�biorstwa zatrudnienie wzrosło, a jedynie w 9% zatrudnienie spadło. Uzyskane wyniki nie potwierdziły 

istotnych niekorzystnych zjawisk zwi�zanych z redukcj� zatrudnienie (Wykres 62 Struktura zmian w 

zatrudnieniu w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy).   

Wykres 62. Struktura zmian w zatrudnieniu w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Przeprowadzone badania wskazały, �e respondenci reprezentuj�cy bran�� zakwaterowania cz��ciej 

wskazywali zmniejszenie zatrudnienia w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy, ni� dwie pozostałe bran�e: działalno��

usługowa zwi�zana z wy�ywieniem oraz działalno�� organizatorów turystyki, po�redników i agentów 

turystycznych oraz pozostała działalno�� usługowa w zakresie rezerwacji i działalno�ci z ni� zwi�zane. W tych 

bran�ach respondenci cz��ciej deklarowali, �e zatrudnienie pozostało bez zmian (Wykres 63. Wykorzystanie 

analizy korespondencji w analizie zatrudnienia). 
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Wykres 63. Wykorzystanie analizy korespondencji w analizie zatrudnienia 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Uzyskane odpowiedzi na pytanie dotycz�ce planowanych zmian w poziomie zatrudnienia, odzwierciedla 

raczej optymizm badanych przedsi�biorstw. W 16% badanych przedsi�biorstw planowany jest wzrost 

zatrudnienia, w stosunku do 7%, gdzie planowana jest redukcja zatrudnienia. Przedstawiciele pozostałych 

badanych organizacji deklarowali, �e zatrudnienie pozostanie  bez zmian (wykres 64). 

Wykres 64. Planowane zmiany z poziomie zatrudnienia w ci�gu najbli�szych 12 miesi�cy 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

W przypadku planów dotycz�cych zmiany zatrudnienia w ci�gu najbli�szych 12 miesi�cach firmy 

reprezentuj�ce bran�� zakwaterowania oraz działalno�� usługow� zwi�zan� z wy�ywieniem głównie planuj�
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utrzymanie poziomu zatrudnienia. Natomiast przedsi�biorstwa reprezentuj�ce działalno�� organizatorów 

turystyki, po�redników i agentów turystycznych oraz pozostał� działalno�� usługowa w zakresie rezerwacji 

i działalno�ci z ni� zwi�zane wskazuj� głównie na planowany wzrost poziomu zatrudnienia (Wykres 65. 

Wykorzystanie analizy korespondencji w analizie planowanego zatrudnienia). 

Wykres 65. Wykorzystanie analizy korespondencji w analizie planowanego  zatrudnienia 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

W przypadku respondentów, którzy planuj� zatrudnianie nowych pracowników, poproszono o wskazanie 

przyczyn planowanego wzrostu zatrudnienia. Do najcz��ciej wskazywanych przyczyn planowanych zmian w 

zatrudnieniu respondenci zaliczyli rozszerzenie zakresu działalno�ci  oraz przewidywane zwi�kszenie popytu na 

�wiadczone usługi. W �adnym z badanych przedsi�biorstw  jako przyczyna planowanego wzrostu zatrudnienia 

nie została wymieniona przyczyna zwi�zana z wyjazdem aktualnie zatrudnionych pracowników za granic� w 

poszukiwaniu lepszej pracy (wykres 66).  
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Wykres 66. Przyczyny planowane wzrostu zatrudnienia

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Polityka zatrudnienia realizowana na poziomie przedsi�biorstwa oprócz czynników zewn�trznych np. 

dotycz�cych zmian z popycie na  �wiadczone usługi uzale�niona jest od czynników wewn�trznych takich jak 

dotychczasowe kwalifikacje pracowników i stopie� zadowolenia pracodawców z tych kwalifikacji. Na pytanie 

Czy obecny poziom kwalifikacji pracowników jest wystarczaj�cy? przeszło 75% badanych respondentów 

odpowiedziało tak lub raczej tak wyra�aj�c tym samym zadowolenie z jako�ci zasobów kadrowych. W badanej 

grupie respondentów 12% wskazało, na brak zadowolenia kwalifikacji personelu (Wykres 67. Poziom 

zadowolenia z poziomu kwalifikacji pracowników).  
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Wykres 67. Poziom zadowolenia z poziomu kwalifikacji pracowników 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

W�ród najcz��ciej wskazywanych  braków w kwalifikacjach personelu  respondenci wymieniali: brak 

znajomo�ci j�zyków obcych oraz brak wiedzy fachowej (specjalistycznej, praktycznej). Cz�sto wskazali na brak  

uprawnie� zawodowych (wykres 68). Pracodawcy przywi�zuj� istotn� wag� do  praktycznych umiej�tno�ci i 

kwalifikacji pracowników, które zdobywane s� w raz z nabywanym do�wiadczeniem zawodowym. W grupie 

badanych respondentów 14% badanych nie dostrzega braków w kwalifikacjach kadry.  

Wykres 68. Postrzegane braki w kwalifikacjach pracowników 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  
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Poziom zadowolenia z posiadanych zasobów kadrowych odzwierciedla potencjalne zainteresowanie 

pracodawców  szkoleniami dla pracowników. Zdecydowana wi�kszo�� respondentów, bo a� 66% zadeklarowała 

zainteresowanie szkoleniami dla pracowników podnosz�cymi kwalifikacje. Jedynie 14% respondentów nie jest 

zainteresowanych udziałem swoich pracowników w szkleniach (Wykres 69. Stopie� zainteresowania 

szkoleniami dla pracowników). 

Wykres 69. Stopie� zainteresowania szkoleniami dla pracowników 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Osoby, które zadeklarowały ch�� udziału w szkolenia poproszono o wskazanie rodzajów szkole�

najbardziej przydatnych. Respondenci najcz��ciej wskazywali zainteresowanie szkoleniami dotycz�cymi: 

– praktycznej nauki j�zyków obcych; 

– umiej�tno�ci pozyskiwania �rodków z UE; 

– zarz�dzania zasobami ludzkimi; 

– zagadnie� kadrowych, płacowych i ZUS (wykres 70). 

Oprócz niewymienionych w kwestionariuszu badawczym tematów szkole� respondenci wyrazili swoje 

zainteresowanie szkoleniami zawodowymi, przygotowuj�cymi do wykonywania okre�lonego zawodu np. 

kucharza czy osoby zwi�zanej z obsług� ruchu turystycznego (przewodnik).  
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Wykres 70. Stopie� zainteresowania szkoleniami dla pracowników 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Realizowana na poziomie organizacji polityka zatrudnienia uzale�niona jest równie� od stosowanych 

metod rekrutacji pracowników.  Respondentów poproszono o ocen� skali od 1 do 5 wskazanych metod rekrutacji 

pracowników. Ocenie zostały poddane nast�puj�ce metody rekrutacji: 

– samodzielne zgłoszenie kandydatów; 

– po�rednictwo PUP; 

– polecenie przez znajomych; 

– polecenie przez pracowników firmy; 

– ogłoszenie w prasie; 

– wewn�trzna rekrutacja; 

– ogłoszenie w Internecie; 

– po�rednictwo firmy rekrutacyjnej. 

Do najskuteczniejszych metod rekrutacji (przypisuj�c ocen� 4 lub 5) respondenci zaliczyli:  

– polecenie przez pracowników firmy (72% przyporz�dkowało ocen� 4 lub 5); 

– samodzielne zgłoszenie kandydatów (70% respondentów przyporz�dkowało ocen� 4 lub 5); 

– polecenie przez znajomych (67% przyporz�dkowało ocen� 4 lub 5) (wykres 71). 

Dwie z  wymienionych metod rekrutacji: po�rednictwo firmy rekrutacyjnej oraz po�rednictwo PUP 

zostały najsłabiej ocenione przez respondentów, którzy w 35% przyporz�dkowali ocen� 1 lub 2. 
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Jednym z celów realizowanych bada� ankietowych było wskazanie zawodów deficytowych w odniesieniu 

do których pracodawcy maj� trudno�ci z rekrutacj�. Do najcz��ciej wskazywanych stanowisk pracy na które 

najtrudniej znale�� pracowników respondenci zaliczyli: kucharza, szefa kuchni, pilota wycieczek zagranicznych 

oraz barmana. Respondenci ponadto wskazywali na trudno�ci zwi�zane z pozyskaniem do pracy: pomoc 

kuchenn�, sprz�taczk�, mened�era zarz�dzania,  konserwatora, ratownika.  

Co dziesi�ty badany respondent wskazywał, na istniej�ce wolne miejsca pracy w swoim przedsi�biorstwie 

na takich stanowiskach jak: kucharz, kelner, obsługa klienta-sprzeda� wycieczek.  Na pytanie: „Dlaczego do tej 

pory nie zatrudnili pracownikach na wskazanych stanowiskach pracy?” udzielali odpowiedzi: 

– trwa proces rekrutacji – 40%; 

– osoby zgłaszaj�ce si� nie posiadaj� odpowiednich kwalifikacji – 40%; 

– brak kandydatów do pracy – 10%; 

– osoby zgłaszaj�ce si� nie chc� podj�� pracy na zaproponowanych warunkach – 10%. 

Dokonana przez respondentów ocena pozyskiwania nowych pracowników jest  nierównomierna. Przeszło 33% 

badanych  wskazało, �e proces pozyskiwania nowych pracowników jest trudny lub bardzo trudny, 35% 

wskazało, �e łatwy. Pozostałe osoby nie miały zdania na ten temat (wykres 72). 

Wykres 72. Ocena stopnia trudno�ci pozyskiwania nowych pracowników 

	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

Przedmiotem zainteresowania w trakcie prowadzonych bada� była równie� skłonno�ci ankietowanych do 

zatrudniania osób z grup ryzyka. Skłonno�� do zatrudniania osób w wieku powy�ej 45 lat jest zdecydowanie 

ni�sza ni� w odniesieniu do takich grup jak: absolwenci czy osoby niepełnosprawne. Jest to spowodowane 

istniej�cym systemem dofinansowywania kosztów organizacji stanowiska czy obni�ania kosztów pracy 

w przypadku zatrudniania osób z tych grup ryzyka (Wykres 73 Ocena stopnia trudno�ci pozyskiwania nowych 

pracowników).  
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Wykres 73. Ocena stopnia trudno�ci pozyskiwania nowych pracowników 
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	ródło: opracowanie własne na podstawie wyników bada�.  

4. Analiza bada� panelowych  

4.1. Metodologia bada� panelowych 

W ramach realizowanych bada� stworzono panel ekspercki dla sektora  turystycznego. Do prac 

panelu eksperckiego zostali zaproszeni przedstawiciele badanego sektora reprezentuj�cy analizowane 

bran�e, czyli zakwaterowanie, wy�ywienie i organizacj� turystyki. Panel ekspercki sektora turystycznego 

składał si� z 6 osób, a dyskusja była realizowana w oparciu o scenariusz wywiadu nazwany przewodnikiem 

wywiadu grupowego (zał�cznik 2). Dobór uczestników do paneli uwzgl�dniał struktur� podmiotów według 

wielko�ci zatrudnienia. Respondenci reprezentowali ró�ne stanowiska, najcz��ciej kierownicze: dyrektorzy 

jednostek, kierownicy działów, wła�ciciele firm. 

Badania, w których zastosowano technik� zogniskowanego wywiadu grupowego zostały 

zrealizowane w listopadzie 2009, a przeprowadzili je wybrani eksperci zespołu. Zespół ekspertów 

przeprowadził rekrutacj� uczestników spotka�, zapewnił ich obsług� logistyczn�, wspierał te� moderatorów 

badania  zarówno pod wzgl�dem merytorycznym, jaki technicznym. Dyskusje grupowe prowadzono w 

oparciu o przewodnik, opracowany na bazie materiałów dostarczonych przez zespół ekspertów.  

Głównym celem bada� panelowych było okre�lenie determinant rozwoju sektora turystycznego oraz 

ogólna ocena sektora i mo�liwo�ci jego rozwoju. Badanie to miało stanowi� uzupełnienie 

przeprowadzonych wcze�niej bada� ankietowych.  

Przewodnik wywiadu grupowego składał si� z czterech cz��ci. Pierwsza po�wi�cona była ocenie 

sytuacji ekonomicznej firm. Uczestnicy badania rozmawiali w tej cz��ci o sytuacji ekonomicznej firm 

sektora turystycznego, o wpływie kryzysu gospodarczego na sektor i o przyszłym rozwoju 

przedsi�biorstwa. 



Wojewódzki Urz�d Pracy w Białymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

– SEKTOR TURYSTYCZNY

109

Cz��� druga wywiadu grupowego dotyczyła analizy czynników oddziałuj�cych na funkcjonowanie 

sektora turystycznego. Badani mieli za zadanie wskaza� czynniki sprzyjaj�ce rozwojowi firm oraz czynniki 

ograniczaj�ce rozwój działalno�ci. Ta cz��� badania posłu�yła ekspertom Instytutu Bada� i Analiz 

VIVADE na opracowanie wyników analizy SWOT oraz opracowanie scenariuszy rozwoju sektora 

turystycznego. 

Kolejn� cz��ci� bada� panelowych była ocena otoczenia konkurencyjnego. Pytania w tej cz��ci 

dotyczyły głównie rodzaju działa� podnosz�cych konkurencyjno�� firmy. Pytania dotyczyły równie�

wsparcia finansowego ze �rodków UE i  konkurencyjno�ci przedsi�biorstwa. 

Ostatni� cz��� bada� panelowych stanowiła ocena zatrudnienia w przedsi�biorstwach bran�y 

turystycznej. Pytania dotyczyły m. in. jako�ci zatrudnienia, form zatrudnienia oraz metod rekrutacji 

pracowników. Badani rozmawiali o potrzebie doszkalania pracowników, o planach w zakresie zmiany 

zatrudnienia oraz o mo�liwo�ci zatrudniania osób z grup ryzyka (niepełnosprawni, absolwenci, osoby w 

wieku przedemerytalnym). 

Jedn� z głównych technik wykorzystywanych przez ekspertów w ramach bada� typu foresight, była 

burza mózgów. Burza mózgów nale�y do grupy metod kreatywnych i interaktywnych, która umo�liwia 

szybkie zgromadzenie wielu pomysłów i rozwi�zanie postawionego problemu. Głównym celem burzy 

mózgów było zidentyfikowanie i wybór kluczowych (najwa�niejszych) czynników rozwoju badanych 

sektorów, które nast�pnie zostały wykorzystane do budowy scenariuszy rozwoju.  

Wyniki prac paneli dyskusyjnych pozwoliły na zaproponowanie scenariuszy rozwoju 

analizowanego sektora gospodarki, ze wskazaniem zało�e� i warunków budowy scenariusza sukcesu. Do 

konstrukcji scenariuszy zostało zastosowane podej�cie eksperckie (experts’ scenarios) polegaj�ce na 

pozyskaniu wiedzy od wysokiej klasy specjalistów na temat czynników makrootoczenia kształtuj�cych 

rozwój analizowanego sektora. Identyfikacja wy�ej wymienionych czynników była mo�liwa dzi�ki 

zastosowaniu analizy STEEP, której nazwa pochodzi od pierwszych liter angielskiego opisu elementów tej 

analizy: czynników społecznych (Social), technologicznych (Technological), ekonomicznych (Economic), 

�rodowiskowych (Environmental) oraz polityczno-prawnych (Political), które maj� wpływ na 

kształtowanie rozwoju sektora turystycznego w regionie. Nast�pnie spo�ród listy czynników zostały 

wybrane 2 czynniki zmian (key driving forces), charakteryzuj�ce si� jednocze�nie du�ym stopniem 

niepewno�ci (co przekłada si� na nieprzewidywalny kierunek rozwoju) oraz potencjalnym, decyduj�cym 

wpływem na rozwój sektora w regionie.  

Przeprowadzone badania pozwoliły na uzupełnienie oceny sektora turystycznego wynikaj�cej z 

bada� ankietowych, a ponadto ich realizacja doprowadziła do wyłonienia głównych czynników rozwoju 

sektora oraz zbudowania scenariuszy tego rozwoju. 

4.2. Ocena sektora turystycznego w �wietle bada� panelowych  

Pierwsza cz��� panelu 

Na wst�pie bada� panelowych dokonano oceny sytuacji ekonomicznej firm działaj�cych w sektorze 

turystycznym, ze szczególnym uwzgl�dnieniem sytuacji ekonomicznej firm reprezentowanych przez osoby 

bior�ce udział w badaniu. Oceniaj�c sytuacj� ekonomiczn� omawiano wpływ sytuacji gospodarczej kraju i 

�wiata na sytuacj� ekonomiczn� firmy. Pytano o wpływ kryzysu globalnego na sytuacj� ekonomiczn�

przedsi�biorstwa oraz o ewentualne symptomy wychodzenia z kryzysu. Przedsi�biorcy okre�lali równie�

perspektywy rozwoju swoich firm w przyszło�ci. 
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Nasza organizacja zajmuje si� promowaniem usług turystycznych, współpracujemy z bran��

turystyczn� i nas bezpo�rednio kryzys nie dotkn�ł. Prowadzimy sprawozdawczo�� ruchu turystycznego na 

podstawie punktów informacyjnych rozmieszczonych w województwie podlaskim i musz� powiedzie�, �e 

zaobserwowali�my w tym roku wzrost liczby turystów w porównaniu do roku poprzedniego. Turystów jest 

wi�cej wówczas gdy co� si� dzieje, jako przykład mo�na poda� 94 �wiatowy Kongres Esperanto, który 

odbywał si� w tym roku w Białymstoku.

Przedstawiciel organizacji turystyki

Reprezentuj� niedu�� firm�, restauracj� i moim zdaniem sytuacja gospodarcza nie miała wielkiego 

wpływu na działalno�� przedsi�biorstwa. Uwa�am, ze „medialny szum” sztucznie nap�dził kryzys i ludzie w 

to uwierzyli. To jest zasadnicza przeszkoda , czy warto jest si� „nakr�ca�”, �e kryzys jest du�y albo �e i tak 

nas czeka. Ludzie wierz�c w kryzys zaczynaj� uwa�a� na swoje wydatki. Zauwa�yłem na przykład , �e 

zwi�kszyły si� kolejki w hipermarkecie, bo ludzie zaczynaj� sobie gotowa�. Oczywi�cie nie ka�dy umie 

gotowa�, bo to wymaga czasu. Gotowanie w wi�kszo�ci sprowadza si� do przyrz�dzania mro�onek lub 

zupek w proszku. Odczuwamy  to jednoznacznie, bo tak jak wygl�dał I kwartał tego roku – to był po prostu 

jaki� koszmar. Opustoszało wszystko. Nadmuchanie tematu kryzysu gospodarczego, nie miało planu B, nikt 

nic nie zrobił, �eby ludzi uspokoi�.  Dopiero uspokoiły ludzi �wi�ta i rozmowy rodzinne. Oczywi�cie w 

mojej bran�y widoczne s� skutki kryzysu, np. widoczne s� zmiany w podej�ciu do imprez integracyjnych. 

Słyszałem tak� opini�, �e robienie imprez jest niepolityczne, �e to nie wypada. Dla nas to oczywi�cie 

mniejsze przychody. 

Przedstawiciel usług zwi�zanych z wy�ywieniem

Du�o złego zrobiła „medialna zadyma” wokół tematu kryzysu. Na pocz�tku roku nie wiedzieli�my co 

b�dzie, ogarn�ł nas strach, �e trzeba b�dzie zwalnia� ludzi, �e dojdzie do du�ego spadku przychodów. Po 

czym w II kwartale okazało si�, �e to nie jest prawd�, ruch turystyczny zacz�ł by� odczuwalny, zacz�ły 

pojawia� si� normalne rezerwacje na sezon, na imprezy grupowe, integracyjne. Oczywi�cie w niektórych 

firmach zapadły decyzje, �eby integracja nie odbywała si� w wielk� pomp�. Natomiast generalnie liczba 

turystów nie spadła. Nasze przychody od kilku lat wykazuj� tendencj� rosn�c� i równie� ten rok nie zakłóci 

tej tendencji. 

Przedstawiciel usług hotelarskich

Liczba turystów w mie�cie Augustów nie zmniejszyła si�, a nawet była wi�ksza ni� w latach 

poprzednich. Podobnie dzieje si� w augustowskiej �egludze, która zapowiada, ze liczba przewo�onych osób 

b�dzie wynosi� 100 tys. osób. Nie wida� generalnie zmniejszenia liczby odwiedzaj�cych miasto Augustów. 

Przedstawiciel organizacji turystyki

Ja mam troch� inne zdanie ni� moi poprzednicy. Reprezentuj� bran�� gastronomiczn�, gdzie 

prowadzimy szerokie usługi gastronomiczne: od barów, kawiarni, restauracji a� do zbiorowego �ywienia. 

Nie ma jednolitego obrazu na rynku usług gastronomicznych. Je�eli podzieli si� klientów na 

indywidualnych i instytucjonalnych, to faktycznie mniejsze straty s� w kategorii klienta indywidualnego. 

Ten klient wydaje mniej wi�cej tyle samo pieni�dzy. Ale po firmach efekt działania kryzysu jest widoczny. 

Obsługujemy wiele firm w zakresie organizacji imprez integracyjnych i widzimy, �e du�e wydatki na 
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imprezy zostały zatrzymane. Na przestrzeni ostatnich 3 lat w miesi�cach maj i wrzesie� firmy organizowały 

imprezy integracyjne. W tym roku takich imprez prawie nie było i były to imprezy małe. By� mo�e nie 

wypada robi� du�ych imprez, �eby nie kłó� ludzi w oczy zb�dnymi wydatkami. Ale tak naprawd� na 

Podlasiu decyzje o ci�ciach bud�etu  nie zapadaj�. Przychodz� one z Warszawy czy nawet z poza kraju, 

tam gdzie siedzib� maj� wła�ciciele du�ych korporacyjnych firm. Podsumowuj�c: klient indywidualny nie 

dał poczu� nam kryzysu, ale klient instytucjonalny tak. 

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Wnioski wynikaj�ce z pierwszej cz��ci panelu: 

• przedstawiciele sektora turystycznego nie dostrzegaj� znacz�cego negatywnego wpływu 

kryzysu gospodarczego na rozwój sektora turystycznego, 

• odnotowano zmniejszenie zainteresowania usługami gastronomicznymi w�ród klientów 

instytucjonalnych polegaj�ce na zmniejszeniu liczby organizowanych imprez 

integracyjnych, 

• przedsi�biorcy sektora turystycznego wykazuj� ch�� rozwijania swoich usług. 

Druga cz��� panelu 

Kolejna cz��� badania dotyczyła czynników wpływaj�cych na sektor turystyczny. Badani 

wymieniali czynniki sprzyjaj�ce rozwojowi i okre�lali w jakim stopniu wpływaj� one na pomy�lno��

funkcjonowania przedsi�biorstwa. W�ród wymienionych czynników znalazły si� organizacja imprez 

rodzinnych oraz masowych, a tak�e ci�gła dbało�� o podnoszenie jako�ci i ró�norodno�ci usług. Wa�nym 

czynnikiem według badanych okazała si� szeroko poj�ta promocja regionu. 

Ka�da impreza daje pieni�dze, przyje�d�aj� ludzie z Polski, nocuj� w hotelach, hotele zarabiaj�, 

gastronomia zarabia, zarabiaj� przewo�nicy.  

Przedstawiciel organizacji turystyki

Na pewno organizacja du�ych imprez podnosi atrakcyjno�� naszego regionu i pojawiaj� si� wtedy 

tury�ci. Jednak�e innym wa�nym czynnikiem jest ci�głe podnoszeni jako�ci oferowanych usług. Cze��

hotelarzy jest w trakcie modernizacji swojej bazy hotelowej, musz� dba� o podnoszenie atrakcyjno�ci 

hotelu. Oprócz samej bazy  noclegowej musz� dba� o czynniki dodatkowe, wiele hoteli organizuje równie�

dla swoich klientów wyjazdy turystyczne. Czyli czynnikiem rozwoju jest ci�głe podnoszenie jako�ci i 

ró�norodno�ci usług. 

Przedstawiciel usług hotelarskich

Wa�nym czynnikiem jest szeroko pojmowana promocja regionu. Mówi si� o promowaniu miasta 

Białystok, �e ma to by� miasto akademickie, studenckie. Samo hasło to za mało �eby przyci�gn��

studentów. Oni nie maj� swojego miejsca w Białymstoku, nie maj� swojego klubu. 

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Podczas panelu wskazywano równie� najistotniejsze czynniki ograniczaj�ce rozwój działalno�ci 

gospodarczej w sektorze turystyki. Takimi czynnikami okazały si� by� brak lotniska oraz zły stan sieci 

drogowej. 
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Lotnisko bardzo by si� przydało rozwojowi turystyki, ale nie tylko turystyki. Je�eli np. Anglicy 

skłonni s� przyjecha� do Polski i obejrze� ptaki i dowiedz� si� jak� musz� pokonywa� drog� na Podlasie to 

rezygnuj�.  

Przedstawiciel organizacji turystyki

Cz��� turystów zniech�ca trudna droga dotarcia na Podlasie. Je�eli nawet Białystok nie ma dobrego 

poł�czenia z Warszaw�, to co mówi� o Augustowie, Suwałkach czy innych mniejszych miejscowo�ciach. 

Czynnikiem ograniczaj�cym rozwój turystyki mo�e wi�c by� trudno�� dost�pu na Podlasie. 

Przedstawiciel organizacji turystyki

Nast�pnie uczestnicy badania otrzymali list� czynników przygotowan� przez moderatorów bada�

panelowych i ka�dy z nich ocenili pod k�tem wa�no�ci i niepewno�ci danego czynnika. Ta cz��� badania 

została opisana szczegółowo w jednym z kolejnych podrozdziałów (4.3)  niniejszego opracowania. 

Uczestnicy badania panelowego ocenili równie� mo�liwo�� pozyskiwania �rodków unijnych na 

wsparcie działa� inwestycyjnych. Badani okre�lili równie� swoje zamiary skorzystania ze wsparcia w 

przyszłych inwestycjach. 

Przedstawiciele bran�y hotelarskiej bardzo licz� na �rodki unijne przy nowych inwestycjach. 

Rozmawiałem z dwoma przedstawicielami tej bran�y z Augustowa, który maj� zaplanowane do�� du�e 

inwestycje, bardzo podnosz�ce atrakcyjno�� ich usług. Pisz� projekty i b�d� podejmowa� prób�

sfinansowania swoich inwestycji �rodkami unijnymi.

Przedstawiciel urz�du pracy

Uwa�am, �e �rodki unijne s� dost�pne dla przedsi�biorców i dostan� je ci najlepsi. Obecnie wi�ksza 

jest jasno�� kryteriów przyznawania tych �rodków. 

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Informacja o �rodkach jest, ale jak pójdziemy w gł�b to okazuje si�, �e gorzej jest z dost�pno�ci� do 

wytycznych. Mog� si� one pojawi� np. miesi�c przed terminem zło�enia. Nie da si� cz�sto przez miesi�c 

przemodelowa� wielki projekt tak, aby spełniał wytyczne. Planuje si� co� pod k�tem swojego biznesu ale 

mo�e si� okaza�, �e nie spełni to ustalonych wytycznych, bo nie da si� tego przewidzie� w trakcie 

projektowania, tym bardziej gdy nie ma wytycznych. 

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Uwa�am, �e na pocz�tku ludzie dosy� sceptycznie podchodzili do funduszy unijnych. Zniech�cało ich 

samo to, ze trzeba pisa� wniosek, stawa� do konkursu. Dopiero gdy zobaczono, ze pieni�dze trafiaj� do 

przedsi�biorców to zacz�to wierzy� w mo�liwo�ci pozyskiwania funduszy unijnych.  

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Wnioski wynikaj�ce z drugiej cz��ci panelu: 

• stymulantami rozwoju sektora turystycznego zdaniem przedsi�biorców jest organizacja imprez 

masowych, które przyci�gaj� turystów 

• przedsi�biorcy odczuwaj� niedosyt promocji regionu, która  znacz�co wpływa na rozwój turystyki w 

regionie  



Wojewódzki Urz�d Pracy w Białymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

– SEKTOR TURYSTYCZNY

113

• przedsi�biorcy maj� �wiadomo�� podnoszenia jako�ci usług turystycznych, które przejawia si� m. in. 

wszechstronn� ofert� o wysokiej jako�ci; 

• brak lotniska oraz zły stan sieci drogowej ogranicza rozwój turystyki w województwie, bowiem 

niejednokrotnie zainteresowany naszym regionem turysta nie jest w stanie w szybki sposób dotrze� na 

Podlasie 

• zewn�trzne �ródła finansowania w postaci �rodków unijnych s� coraz ch�tniej i cz��ciej 

wykorzystywane w�ród przedsi�biorców sektora turystycznego, jednak�e niejednokrotnie zbyt pó�no 

podawane s� do wiadomo�ci szczegółowe wytyczne, co uniemo�liwia napisanie dobrego wniosku. 

Trzecia cz��� panelu 

W kolejnej cz��ci badania przedsi�biorcy oceniali otoczenie konkurencyjne w sektorze turystyki.  

Pytania dotyczyły działa� konkurencji na rynku, działa� podnosz�cych konkurencj� na rynku, oraz jakie 

jest ryzyko pojawienia si� konkurencji. 

Uwa�am, �e konkurencja na Podlasiu, w Białymstoku nie jest du�a, nie jest wymagaj�ca. W 

porównaniu do Warszawy, gdzie w ci�gu pierwszego roku działalno�ci 80% firm si� zamyka, to w 

Białymstoku ten wska�nik jest du�o ni�szy. Wr�cz s� segmenty, gdzie brakuje firm, np. catering. 

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Rynek jest nasycony. Liczba punktów gastronomicznych ro�nie, wi�cej firm si� otwiera, a mniej 

zamyka. Natomiast liczba klientów maleje, bo maleje liczba studentów w Białymstoku, którzy s� głównymi 

klientami.  

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Konkurencj� dla bran�y hotelarskiej zaczynaj� stanowi� kwatery prywatne. Do kwater trafiaj� nie 

tylko tury�ci ale np. przedstawiciele handlowi. Dlatego hotelarze konkuruj� z kwaterami rozszerzon�

ofert�. Hotele mi�dzy sob� raczej nie konkuruj�, nawet jest  jeszcze miejsce dla innych. 

Przedstawiciel usług hotelarskich 

Wnioski wynikaj�ce z trzeciej cz��ci panelu: 

• konkurencja w bran�ach turystycznych nie jest zbyt silna, co wi�cej istniej� obszary, w których 

brakuje firm, np. catering; 

• konkurencj� dla hoteli staj� si� w pewnym sensie kwatery prywatne, które podnosz� zakres i jako��

�wiadczonych usług, jednocze�nie oferuj�c ta�sze usługi ni� hotele 

Czwarta cz��� panelu 

Ostatnia cz��� badania dotyczyła zatrudnienia w przedsi�biorstwach bran�y turystycznej. Pytania 

dotyczyły tego, czy poziom wykształcenia i umiej�tno�ci pracowników jest wystarczaj�cy. Pytano równie�

o formy rekrutacji, plany dotycz�ce zatrudnienia, mo�liwo�ci zatrudnienia osób z grup ryzyka. 

Je�eli chodzi o ilo�� to nie ma problemu, zgłasza si� du�o ludzi do pracy. Przewa�nie s� to jednak 

osoby o niskich kwalifikacjach. Cz�sto s� to osoby, które posiadaj� jakie� wykształcenie kierunkowe, ale 



Wojewódzki Urz�d Pracy w Białymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

– SEKTOR TURYSTYCZNY

114

nie maj� praktyki, co wi�cej nie maj� ch�ci do pracy w gastronomii. Na przykład problem jest z 

kucharzami, sporo jest osób po gastronomiku, które sko�czyły t� szkoł� z ró�nych przyczyn, ale generalnie 

nie interesuj� si� kuchni�. 

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Z kucharzami jest problem, du�o z nich nabiera na Podlasiu do�wiadczenia i wyje�d�a lub rezygnuje 

z zawodu, zaczynana si� kształci� w innym kierunku. 

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Bardzo cz�sto przedsi�biorcy chc� absolwentów szkół gastronomicznych na sta�. Młody człowiek po 

szkole, ma pewn� wiedz� teoretyczn� przekazan� i mo�e chciałby t� wiedz� rozwin��, a pierwszy tydzie�

nie robi nic innego tylko 10 godzin obiera ziemniaki albo stoi na zmywaku. Niektórzy nie wytrzymuj� i 

rezygnuj�. No i potem przychodzi do mnie przedsi�biorca i pyta „kogo wy mi przysyłacie?”. Staram si�

tłumaczy� takiemu przedsi�biorcy, ze je�eli zniech�ci sta�yst�, to on u niego nie zostanie, bo pójdzie szuka�

czego� łatwiejszego.  

Przedstawiciel urz�du pracy 

Na pewno jest du�a fluktuacja w zawodach gastronomicznych, szczególnie w zawodzie kucharza. 

Przykładem jest to, �e mimo tego, �e w naszym mie�cie jest szkoła gastronomiczna, to organizujemy bardzo 

du�o kursów gastronomicznych, które ciesz� si� zainteresowaniem. Cz�sto jest tak, �e na kursie da si�

wyłapa� prawdziwe perły. Cz�sto na kursie instruktorem jest szef kuchni, który wyłapuje z kursu 

najlepszych i proponuje prac� u siebie. Na kursie raczej nie ma ludzi przypadkowych, tak jak to jest w 

szkołach gastronomicznych.  

Przedstawiciel urz�du pracy

W bran�y hotelowej najbardziej odczuwamy problem ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry do 

pracy w SPA, szczególnie w hotelach zlokalizowanych w mniejszych miejscowo�ciach.  

Przedstawiciel usług hotelarskich

Je�eli chodzi o metody rekrutacji to wa�ne s� rekomendacje, szczególnie bran�owe. Poszukujemy 

równie� ludzi za pomoc� ogłosze�. 

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Zatrudnianie osób z grup ryzyka jest dla nas wa�ne wówczas gdy mo�emy poprzez to zmniejszy�

koszty pracy. Generalnie �ledzimy wszystkie programy aktywizacji osób z grup ryzyka. Aktualnie 

zatrudniamy na stanowiskach PEFRON–owskich osoby niepełnosprawne. Ch�tnie zatrudniamy 

absolwentów w ramach płatnych sta�y. Osoby starsze z kolei s� dla nas bardzo dobrymi pracownikami, 

poniewa� poszukuj� one stabilizacji w pracy, nie zmieniaj� tej pracy. Cz�sto chc� spokojnie dopracowa�

do emerytury. 

Przedstawiciel usług gastronomicznych

Wnioski wynikaj�ce z trzeciej cz��ci panelu: 

• brakuje wykwalifikowanych pracowników w ró�nych bran�ach sektora turystycznego; szczególny brak 

dotyczy zawodu kucharza;

• główne metody rekrutacji stosowane w sektorze usług turystycznych to rekomendacje bran�owe;
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• przedsi�biorcy ch�tne zatrudniaj� osoby z grup ryzyka, co umo�liwia im obni�enie kosztów pracy.

4.3. Analiza SWOT oraz identyfikacja kluczowych czynników rozwoju sektora 

turystycznego 

Analiz� czynników rozwoju sektora turystycznego przeprowadzono w oparciu o analiz� literatury, 

badania ankietowe oraz badania panelowe z ekspertami.  Wybór czynników kluczowych, czyli 

najwa�niejszych i charakteryzuj�cych si� du�ym stopniem niepewno�ci poprzedzono sporz�dzeniem listy 

wszystkich czynników oddziaływuj�cych na rozwój sektora turystycznego. Czynniki te zostały 

zidentyfikowane na podstawie analizy STEEP, która stanowi list� monitorowania czynników społecznych, 

technologicznych, ekonomicznych, �rodowiskowych oraz polityczno-prawnych [6]. Z opracowanej listy 

czynników rol� ekspertów pracuj�cych w panelu dyskusyjnym było wybranie 2 najwa�niejszych 

czynników.  

W tabeli 55 przedstawiono wykaz czynników oddziaływaj�cych na rozwój sektora turystycznego, 

które zostały przyporz�dkowane poszczególnym kategoriom analizy STEEP. 

Wymienione w tabeli 55 czynniki dotycz� zarówno otoczenia wewn�trznego i zewn�trznego 

organizacji, mog� one stanowi� stymulanty lub destymulanty rozwoju sektora turystycznego.   

Tabela 55. Wykaz czynników oddziaływuj�cych na rozwój sektora turystycznego 

Czynniki społeczne 

S1: Zasoby kadrowe; kompetencje, kwalifikacje kadry
S2: Popyt na usługi turystyczne (liczba turystów korzystaj�cych z usług turystycznych) 
S3: Moda 
S4: Styl �ycia determinuj�cy np. dost�pno�� czasu wolnego przeznaczanego na wypoczynek, sposób jego 
wykorzystania 
S5: Pozycja przetargowa odbiorców 
S6: Skuteczno�� systemu promocji/reklamy/marketingu 
S7: Istniej�cy sposób organizacji wypoczynku przez turystów (we własnym zakresie) 
S8: Wielko�� dochodów przeznaczanych na wypoczynek 
S9: Bezpiecze�stwo turystów 
S10: Struktura demograficzna turystów (np. starzenie si� społecze�stwa) 
S11: Mobilno�� na rynku pracy (w kontek�cie np. odwiedzania członków rodzin pracuj�cych za granic�) 

Czynniki technologiczne i organizacyjne 

T1: Dost�p do nowoczesnych technologii, maszyn i urz�dze�, w tym technologii informatycznych 
T2: Infrastruktura turystyczna 
T3: Sie� transportu i infrastruktury transportowej w regionie wpływaj�ce na mobilno�� turystów 
T4: Poziom zró�nicowania  oferty handlowej 
T5: Jako�� �wiadczonych usług/produktów 
T6: Jako�� obsługi klienta 

Ekonomiczne 

E1: Rozwój �wiatowej gospodarki 
E2: Globalizacja 
E3: Regionalizm 
E4: Poziom dochodów ludno�ci 
E5: Koszty produkcji 
E6: Ró�norodno�� form zatrudniania (telepraca, raca w niepełnym wymiarze czasu pracy) 
E7: Niepewna sytuacja ekonomiczna podmiotów w bran�y 
E8: Skłonno�� do inwestowania 
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E9: Koszty zatrudnienia 
E10: Koncentracja i konsolidacja bran�y 
E11: Konkurencja ze strony firm krajowych 
E12: Konkurencja ze strony firm mi�dzynarodowych 
E13: Ceny surowców 
E14: Poda� surowca 
E15: Niestabilno�� kursu waluty 
E16: Zatory płatnicze, problemy z płynno�ci�
E17: Ograniczona dost�pno�� �rodków na finansowanie działalno�ci 
E18: Rozwój szarej strefy 
E19: Poziom innowacyjno�ci (np. nowe produkty, usługi) 
E20: Monopolizacja rynku 

�rodowiskowe 

�1: Walory przyrodnicze 
�2: Stan jako�ci �rodowiska 
�3: Poło�enie/lokalizacja prowadzonej działalno�ci 

Polityczno-prawne 

P1: Regulacje prawne zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci gospodarczej (w kontek�cie przejrzysto�ci i 
stabilno�ci oraz wpierania działalno�ci turystycznej) 
P2: Sprawno�� instytucji (np. urz�dy skarbowe) 
P3: System podatkowy 
P4: Polityka mi�dzynarodowa, społeczna, lokalna (w kontek�cie stabilno�ci) 
P5: Stabilna władza 
P6: Polityka pa�stwa (np. zrównowa�ona i bezkonfliktowa) 
	ródło: opracowanie własne.  

Celem przeprowadzonej analizy SWOT było okre�lenie kierunku zmian, stopnia nasilenia zjawisk 

charakteryzowanych przez czynniki zawarte w tabeli 55. Czynniki rozwoju sektora turystycznego 

scharakteryzowano w podziale na mocne i słabe strony (czynniki wewn�trzne) oraz szanse i zagro�enia 

(czynniki zewn�trzne). Wyniki analizy SWOT przedstawiono w tabeli 56. 

Tabela 56. Podział czynników oddziaływuj�cych na sektor turystycznych zgodnie z metodologi�
analizy SWOT

Mocne strony 
• zadawalaj�ce zasoby kadrowe; kompetencje, 

kwalifikacje kadry 
• dost�p do nowoczesnych technologii, maszyn i 

urz�dze�, w tym technologii informatycznych  
• bezpiecze�stwo turystów 
• wysoka jako�� �wiadczonych usług/produktów 
• wysoka jako�� obsługi klienta 
• niskie koszty produkcji 
• skłonno�� do inwestowania 
• wzgl�dnie niskie koszty zatrudnienia 
• walory przyrodnicze 
• stan jako�ci �rodowiska 
• poło�enie/lokalizacja prowadzonej działalno�ci 

Słabe strony 
• infrastruktura turystyczna 
• niepewna sytuacja ekonomiczna podmiotów w 

bran�y 
• niski poziom innowacyjno�ci (np. nowe 

produkty, usługi) 
• istniej�cy sposób organizacji wypoczynku przez 

turystów (we własnym zakresie) 
• zatory płatnicze, problemy z płynno�ci�  
• sie� transportu i infrastruktury transportowej w 

regionie wpływaj�ce na mobilno�� turystów 
• system promocji/reklamy/marketingu 

Szanse 

• wielko�� dochodów przeznaczanych na 
wypoczynek 

Zagro�enia 

• coraz silniejsza pozycja przetargowa odbiorców 
• rozwój szarej strefy 
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• rosn�cy popyt na usługi turystyczne (liczba 
turystów korzystaj�cych z usług turystycznych 
krajowych i zagranicznych) 

• struktura demograficzna turystów (np. starzenie 
si� społecze�stwa) 

• rozwój �wiatowej gospodarki 
• globalizacja 
• wzrost dochodów ludno�ci 
• ró�norodno�� form zatrudniania (telepraca, raca 

w niepełnym wymiarze czasu pracy) 
• moda 
• styl �ycia determinuj�cy np. dost�pno�� czasu 

wolnego przeznaczanego na wypoczynek, 
sposób jego wykorzystania 

• polityka mi�dzynarodowa, społeczna, lokalna 
(w kontek�cie stabilno�ci) 

• stabilna władza 
• polityka pa�stwa (np. zrównowa�ona i 

bezkonfliktowa) 

• regionalizm 
• konkurencja ze strony firm krajowych 
• konkurencja ze strony firm mi�dzynarodowych 
• rosn�ca koncentracja i konsolidacja bran�y 
• wysokie ceny surowców 
• niedostateczna poda� surowca 
• niestabilno�� kursu waluty 
• niesprawno�� instytucji (np. urz�dy skarbowe) 
• regulacje prawne zwi�zane z prowadzeniem 

działalno�ci gospodarczej (w kontek�cie 
przejrzysto�ci i stabilno�ci oraz wpierania 
działalno�ci turystycznej) 

• system podatkowy 

Główne wnioski wynikaj�ce z analizy SWOT:

1. Funkcjonowanie sektora turystycznego uzale�nione jest od wielu czynników o charakterze egzo 

i endogenicznym.  

2. Przedsi�biorstwa sektora turystycznego nadal powinny wykorzystywa� mocne strony wynikaj�ce 

z poło�enia geograficznego, w kontek�cie  walorów �rodowiskowych, stanu jako�ci �rodowiska oraz 

wysokiej jako�ci �wiadczonych usług, zasobów kadrowych i wzgl�dnie niskich kosztów zatrudnienia.  

3. Przyszły rozwój sektora turystycznego wymaga podj�cia działa� ukierunkowanych na eliminacj�

słabych stron  do których nale��: istniej�ca infrastruktury turystyczna oraz transportowa, niski poziom 

innowacyjno�ci produktowej (słabe zró�nicowanie oferty produktowej umo�liwiaj�cej wydłu�enie 

sezonu turystycznego), niepewna sytuacja podmiotów w bran�y oraz istniej�cy system promocji 

regionu, jak i poszczególnych podmiotów w bran�y.  

4. Szans rozwoju sektora turystycznego mo�na dopatrywa� w zmieniaj�cej si� strukturze demograficznej 

turystów, rosn�cym popycie na usługi turystyczne i rosn�cych dochodach ludno�ci. 

5. Zagro�eniem dla rozwoju sektora turystycznego jest szara strefa, głównie w obszarze zakwaterowania 

oraz rosn�ca konkurencja w bran�y.  

Wybór kluczowych czynników rozwoju sektora turystycznego polegał w pierwszej kolejno�ci na 

zaw��eniu wypracowanej listy czynników i wskazaniu tych, które z jednej strony s� wa�ne, a z drugiej 

strony trudne do przewidywania. Do budowania scenariuszy rozwoju przyjmuje si� czynniki istotne ale 

niepewne, takie, które trudno prognozowa� w dłu�szej perspektywie czasowej. W trakcie trwania panelu 

dyskusyjnego eksperci mieli za zadanie przyporz�dkowa� ka�dy z czynników do jednego z czterech pół 

(wykres 74) zró�nicowanych pod wzgl�dem wa�no�ci i  niepewno�ci.   
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Wykres 74. Osie wykorzystywane do klasyfikacji czynników pod wzgl�dem wa�no�ci i niepewno�ci

	ródło: [5]. 

W wyniku przeprowadzonego panelu zidentyfikowane w tabeli 55 czynniki rozwoju zostały 

przyporz�dkowane do wyró�nionych na wykresie 74 czterech pól. Wyniki przedstawione zostały na 

wykresie 75 i w tabeli 57. 
Wykres 75. Klasyfikacja czynników wpływaj�cych na rozwój sektora turystycznego pod wzgl�dem 

wa�no�ci i niepewno�ci 

	ródło: opracowane własne na podstawie prac panelu dyskusyjnego. 
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Tabela 57.  Klasyfikacja czynników pod wzgl�dem wa�no�ci i niepewno�ci 

Czynniki wa�ne i pewne • zasoby kadrowe, kompetencje, kwalifikacje kadry; 
• struktura demograficzna turystów; 
• bezpiecze�stwo turystów; 
• walory przyrodnicze; 
• poło�enie/lokalizacja prowadzonej działalno�ci turystycznej; 
• innowacyjno�� (produktowa, procesowe); 
• poziom zró�nicowania produktów i usług,  
• jako�� �wiadczonych usług,  
• jako�� obsługi klienta, 
• dost�p do nowoczesnych technologii, maszyn, urz�dze�, w tym 

technologii teleinformatycznych; 
• infrastruktura turystyczna; 
• konkurencja ze strony firm krajowych; 
• koncentracja i konsolidacja w bran�y; 
• regionalizm; 
• sposób organizacji wypoczynku przez turystów, 
• coraz silniejsza pozycja przetargowa turystów 

Czynniki wa�ne i niepewne • popyt na usługi turystyczne; 
• regulacja prawne zwi�zane z prowadzeniem działalno�ci w sferze 

turystycznej; 
• system podatkowy; 
• skuteczno�� system promocji; 
• skłonno�� do inwestowania; 
• koszty zatrudnienia; 
• dost�pno�� �rodków na finansowanie działalno�ci; 
• rozwój infrastruktury transportowej w regionie; 
• sytuacja ekonomiczna podmiotów w bran�y; 
• wielko�� dochodów przeznaczanych na wypoczynek; 
• styl �ycia mieszka�ców; 
• moda; 
• niestabilno�� kursu walut; 
• rozwój �wiatowej gospodarki; 
• wysokie ceny surowców; 
• stan jako�ci �rodowiska; 
• dochody ludno�ci; 
• stabilna władza; 

Czynniki niewa�ne i pewne • sprawno�� instytucji (np. urz�dy skarbowe); 
• ró�norodno�� form zatrudniania (telepraca, raca w niepełnym 

wymiarze czasu pracy); 
• konkurencja ze strony firm mi�dzynarodowych; 
• rozwój szarej strefy; 
• koszty produkcji; 
• zatory płatnicze, problemy z płynno�ci�; 
• monopolizacja rynku. 

Czynniki niewa�ne i niepewne • polityka mi�dzynarodowa, społeczna, lokalna; 
• polityka pa�stwa (zrównowa�ona, bezkonfliktowa); 
• globalizacja; 
• poda� surowca; 
• mobilno�� na ryku pracy. 

	ródło: opracowane własne na podstawie prac panelu dyskusyjnego. 

W trakcie dyskusji panelowej z ekspertami  z listy czynników za kluczowe uznane zostały dwa czynniku: 

1) skuteczny system promocji - S6; 

2) rozwój infrastruktury transportowej w regionie - T3. 
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4.4. Scenariusze rozwoju sektora turystycznego 

W oparciu o dwa wyró�nione czynniki 1) skuteczny system promocji  oraz 2) rozwój infrastruktury 

transportowej w regionie wykorzystuj�c technik� osi scenariusza [3] zbudowane zostały 4 scenariusze 

rozwoju sektora turystycznego (wykres 76):  

Scenariusz 1: Dynamicznego rozwoju 

Scenariusz 2: Rozwój oparty na promocji 

Scenariusz 3: Rozwój infrastrukturalny 

Scenariusz 4: „Słabn�cy” rozwój 

Wykres 76. Scenariusze rozwoju sektora usług turystycznych z uwzgl�dnieniem dwóch kluczowych 

czynników 

	ródło: opracowanie własne.  

Charakterystyk� opracowanych scenariuszy rozwoju przedstawiono w tabeli 58 okre�laj�c ich wpływ 

na kształtowanie si� elementów trendów ekonomicznych, społecznych i �rodowiskowych. 
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Tabela 58. Szczegółowa charakterystyka scenariuszy rozwoju  

Scenariusz 
Scenariusz 1: 

Dynamicznego rozwoju 

Scenariusz 2: Rozwój 

oparty na promocji 

Scenariusz 3: Rozwój 

infrastrukturalny 

Scenariusz 4: „Słabn�cy” 

rozwój 

Trendy ekonomiczne 

Rozwój sektora usług turystycznych szybki niestabilny, powolny �redni słaby 

Inwestycje w sektorze turystycznym 
napływ inwestycji 

krajowych i zagranicznych 

ograniczony napływ 
inwestycji  spowodowany 

brakiem wymaganej 
infrastruktury 

komunikacyjnej 

napływ inwestycji 
zagranicznych w sferze 

turystyki ograniczony ze 
wzgl�du na słab� promocj�

inwestycyjn�

brak inwestycji 
zagranicznych, 

inwestycje krajowe na 
obecnym poziomie 

Pozycja konkurencyjna na tle kraju 

zdecydowana poprawa 
istniej�cej pozycji 

konkurencyjnej regionu i 
przedsi�biorstwa na tle 

kraju 

powoli poprawiaj�ca si� bez 
widocznego skoku 

poprawiaj�ca si� pozycja 
konkurencyjna regionu 

słaba i pogarszaj�ca si�
pozycja konkurencyjna na 

tle kraju 

Rozwój przedsi�biorczo�ci w sferze 
turystycznej 

silny rozwój 
przedsi�biorczo�ci w sferze 

turystyki 

niestabilny, powolny  
rozwój przedsi�biorczo�ci, 

uzale�niony od działa�
promocyjnych 

podejmowanych akcyjnie 

poprawa rozwoju 
przedsi�biorczo�ci w 

regionie 

zahamowanie lub bardzo 
słaby rozwój 

przedsi�biorczo�ci w 
regionie 

Rozwijaj�ce si� inne bran�e i sektory 

silny rozwój innych 
sektorów i bran�, głównie 

zwi�zany z rozwojem 
infrastruktury 

transportowej, napływem 
inwestycji krajowych i 

zagranicznych spoza sfery 
turystyki 

brak oddziaływania na 
rozwój innych bran�
przemysłu w regionie 

widoczna poprawa rozwoju 
w innych sektorach 
gospodarki regionu  

zahamowanie lub bardzo 
słaby rozwój w innych 
sektorach gospodarki 

regionu 

Trendy społeczne 

Zatrudnienie wysokie, stabilne słaby wzrost stabilny wzrost stagnacja lub spadek 

Ruch turystyczny 
dynamiczny wzrosty ruchu 

turystycznego zewn�trznego 

słaby wzrost ruchu 
turystycznego przy 

nieznacznym wzro�cie 
przyjazdu turystów z 

zagranicy 

powolny wzrost ruchu 
turystycznego 

brak zmian w poziomie 
ruchu turystycznego lub 

jego obni�enie 

Poziom płac w sektorze wzrost płac w sektorze poziomie płac bez powolny wzrost płac stagnacja lub spadek 
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spowodowany istniej�c�
konkurencyjno�ci�

widocznej poprawy sytuacji 
finansowej pracowników 

Akceptacja społeczna 

pełna akceptacja społeczna 
spowodowana wpływem 
czynników na inne sfery 
�ycia społeczno-
gospodarczego 

niezadowolenie społeczne 
spowodowane  brakiem 

zmian infrastrukturalnych 

zadowolenie społeczne 
zwi�zane z rozwojem 

infrastruktury 
komunikacyjnej 

rosn�ce niezadowolenie 
społeczne 

Trendy �rodowiskowe 

Walory i zasoby �rodowiska 

zagro�enie walorów i 
zasobów �rodowiska 

spowodowane 
niekontrolowanym 

rozwojem gospodarczym i 
wzrostem ruchu 
turystycznego 

zachowanie istniej�cych 
walorów �rodowiska przy 
odpowiednio prowadzonej 

polityce promocyjne i 
�wiadomo�ciowej 

zagro�enia �rodowiska 
spowodowane rozwojem 

infrastruktury 
komunikacyjnej 

zachowanie walorów i 
zasobów �rodowiska  oraz 

wizerunku regionu w 
kategoriach „skansenu” 

	ródło: opracowanie własne. 
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Scenariusz 1: Dynamiczny rozwój 

Scenariusz Dynamicznego rozwoju sektora usług turystycznych charakteryzuje si� silnym rozwojem 

wywołanym popraw� systemu komunikacji (głównie w postaci poprawy sieci dróg oraz rozwojem sytemu 

komunikacji lotniczej) oraz skutecznym systemem promocji regionu w Polsce i na �wiecie. Rozwój 

infrastruktury komunikacyjnej jest w tym scenariuszu głównym czynnikiem dynamizuj�cym napływ turystów 

z Polski i z zagranicy oraz rozwój inwestycji w regionie. Jedynie sprawny system promocji tych nowych 

uwarunkowa� zagwarantuje zainteresowanie zewn�trznych inwestorów i turystów regionem podlaskim.  

Czynniki decyduj�ce o rozwoju turystyki b�d� miały równie� istotny wpływ na rozwój pozostałych sektorów 

gospodarki regionu, głównie w aspekcie zainteresowania zewn�trznych inwestorów (np. powstanie centrów 

logistycznych). Scenariusz ten charakteryzuje si� silnym wzrostem zatrudnienia w sektorze turystycznym, 

silnym wzrostem przedsi�biorczo�ci, popraw� konkurencyjno�ci regionu na arenie krajowej i mi�dzynarodowej. 

Scenariusz dynamicznego rozwoju mo�e stanowi� istotne zagro�enia dla istniej�cych zasobów i walorów 

�rodowiskowych. Przeciwdziała� temu mo�e odpowiedni system promocji po��danych i dozwolonych form 

i rodzajów działalno�ci oraz system promocji kształtuj�cy �wiadomo�� ekologiczn� potencjalnych turystów 

i przyszłych inwestorów. W scenariuszu tym niezb�dne b�dzie podj�cie szeregu działa� o charakterze  

organizacyjnym i technicznym przeciwdziałaj�cych potencjalnym zagro�eniom dla �rodowiska przyrodniczego.  

Scenariusz 2: Rozwój promocyjny 

Scenariusz rozwoju promocyjnego w głównej mierze opiera si� na odpowiednio kształtowanej promocji 

regionu w kraju i na �wiecie eksponuj�cej istniej�ce walory �rodowiskowego. Z punktu widzenia całej 

gospodarki oraz pojedynczych podmiotów działania promocyjne nie mog� zapewni� dynamicznego i trwałego 

rozwoju sektora usług turystycznych. W obliczu stale rosn�cych wymaga� ze strony klientów (turystów) 

równie� w zakresie poprawy bezpiecze�stwa, komfortu podró�y w dłu�szej perspektywie czasowej spowoduje 

ograniczenia napływu turystów. Stosowane narz�dzia i techniki promocji regionu nie b�d� wystarczaj�ce by 

podnie�� atrakcyjno�� turystyczn�. Pocz�tkowy wzrost ruchu turystycznego spowodowany np. pojawieniem si�

nowego produktu turystycznego i jego promocj� b�dzie malał. W scenariuszu tym nie nale�y oczekiwa�

istotnego wzrostu zatrudnienia w sektorze usług turystycznych.  

Scenariusz 3: Rozwój infrastrukturalny 

W scenariuszu rozwoju infrastrukturalnego istotnym czynnikiem rozwoju jest poprawa i rozbudowa 

istniej�cego systemu komunikacji drogowej oraz lotniczej, przy jednocze�nie słabej promocji regionu i jego 

nowych uwarunkowa�.  Brak systemu promocji spowoduje ograniczony dost�p do informacji dla potencjalnych 

inwestorów oraz turystów.  Brak eksponowania walorów turystycznych województwa podlaskiego i ograniczone 

działania promocyjne mog� spowodowa� zmian�  kierunku rozwoju społeczno-gospodarczego.  W scenariuszu 

tym nale�y spodziewa� si�  zadowolenia społecznego wynikaj�cego z poprawy infrastruktury komunikacyjnej.  

W dłu�sze perspektywie czasowej funkcja turystyczna regionu mo�e zosta� ograniczona na rzecz np. centrów 

logistycznych i innych bran� przemysłu rozwijaj�cych si� dzi�ki sprawnemu systemowi komunikacji.  

Scenariusz 4: „Słabn�cy” rozwój 

Scenariusz słabn�cego rozwoju charakteryzuje si� brakiem zarówno inwestycji zwi�zanych z popraw�

systemu komunikacyjnego regionu oraz brakiem skutecznego systemu promocji turystycznej. Rosn�ce 

niezadowolenie społeczne wywołane jest głównie brakiem mo�liwo�ci zatrudnienia, niskim poziomem płac, 

brakiem mo�liwo�ci dalszego rozwoju. W scenariuszu tym z uwagi na brak odpowiedniego systemu promocji 
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dochodzi do zmniejszenia istniej�cego poziomu ruchu turystycznego i utrwalania wizerunku regionu w 

kategoriach „skansenu”. 

5. Informacje w zakresie istniej�cych form, mo�liwo�ci wsparcia sektora turystycznego 

ze �rodków krajowych i unijnych 

Jednym z elementów determinuj�cych rozwój ka�dej jednostki organizacyjnej jest dost�pno�� �rodków na 

finansowanie prowadzonej działalno�ci. Niezb�dne jest unowocze�nienie produktów turystycznych celem 

zwi�kszenia atrakcyjno�ci Polski pod wzgl�dem turystycznym. Brak nakładów finansowych w tym zakresie 

w dłu�szej perspektywie mo�e negatywnie wpłyn�� na przyjazdy turystów i cudzoziemców, a co za tym idzie na 

wpływy z turystyki. W szczególno�ci problem stanowi pozyskanie �rodków na finansowanie przedsi�wzi�� o 

charakterze inwestycyjnym. Rozdział ten jest prób� zebrania i przedstawienia informacji dotycz�cych 

istniej�cych programów wsparcia finansowego przedsi�biorstw sektora turystycznego.  

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013 

O� 3 Jako�� �ycia na obszarach wiejskich i ró�nicowanie gospodarki wiejskiej w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 obejmuje 3 działania, w ramach których istnieje mo�liwo�� ubiegania si�

o wsparcie na działalno�� turystyczn�. Działanie te obejmuj�: 

– Ró�nicowanie w kierunku działalno�ci nierolniczej; 

– Tworzenie i rozwój mikroprzedsi�biorstw; 

– Odnowa i rozwój wsi.[9] 

Działanie: Ró�nicowanie w kierunku działalno�ci nierolniczej

Celem działania jest ró�nicowanie działalno�ci rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez 

rolników, domowników i mał�onków rolników, działalno�ci nierolniczej lub zwi�zanej z rolnictwem, co wpłynie 

na tworzenie pozarolniczych �ródeł dochodów, promocj� zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. 

Pomocy udzielana jest na podj�cie lub rozwój działalno�ci w zakresie: 

– usług dla gospodarstw rolnych lub le�nictwa; 

– usług dla ludno�ci; 

– sprzeda�y hurtowej i detalicznej; 

– rzemiosła lub r�kodzielnictwa; 

– robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 

– usług turystycznych oraz zwi�zanych ze sportem, rekreacj� i wypoczynkiem; 

– usług transportowych; 

– usług komunalnych; 

– przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów le�nych; 

– magazynowania lub przechowywania towarów; 

– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 

– rachunkowo�ci, doradztwa lub usług informatycznych. 

O dofinansowanie mog� ubiega� si� osoby fizyczne ubezpieczone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 

1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, mał�onek rolnika lub domownik. Pomoc ma form�

zwrotu cz��ci kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna wysoko�� pomocy udzielonej jednemu 

beneficjentowi w gospodarstwie rolnym, w okresie realizacji Programu, nie mo�e przekroczy� 100 000 zł. 

Działanie „Ró�nicowanie w kierunku działalno�ci nierolniczej” przewiduje wsparcie inwestycyjne. 

Pomoc ma posta� zwrotu cz��ci kosztów kwalifikowalnych zwi�zanych z dodatkow� działalno�ci� nierolnicz�
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podejmowan� lub rozwijan� przez rolników (członków gospodarstwa domowego). Poziom pomocy finansowej 

wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych operacji.

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsi�biorstw

Cel działania obejmuje wzrost konkurencyjno�ci gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój 

przedsi�biorczo�ci i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich. 

Pomocy udzielana jest podmiotom z tytułu inwestycji zwi�zanych z tworzeniem lub rozwojem 

mikroprzedsi�biorstw, działaj�cych w zakresie: 

– usług dla gospodarstw rolnych lub le�nictwa; 

– usług dla ludno�ci; 

– sprzeda�y hurtowej i detalicznej; 

– rzemiosła lub r�kodzielnictwa; 

– robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych; 

– usług turystycznych oraz zwi�zanych ze sportem, rekreacj� i wypoczynkiem; 

– usług transportowych; 

– usług komunalnych; 

– przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów le�nych; 

– magazynowania lub przechowywania towarów; 

– wytwarzania produktów energetycznych z biomasy; 

– rachunkowo�ci, doradztwa lub usług informatycznych. 

O wsparcie mog� ubiega� si� osoby fizyczne lub osoby prawne, lub jednostki organizacyjne 

nieposiadaj�ce osobowo�ci prawnej, które prowadz� (podejmuj�) działalno�� jako mikroprzedsi�biorstwo 

zatrudniaj�ce poni�ej 10 osób, i maj�ce obrót nie przekraczaj�cy równowarto�ci w zł 2 mln euro. Udzielana 

pomoc ma form� zwrotu cz��ci kosztów kwalifikowalnych operacji. Wysoko�� pomocy przyznanej na realizacj�

operacji nie mo�e przekroczy�: 

– 100 000 zł – je�li biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

�rednioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 

– 200 000 zł – je�li biznesplan przewiduje utworzenie powy�ej 2 i mniej ni� 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na 

pełne etaty �rednioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji; 

– 300 000 zł– je�li biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne 

etaty �rednioroczne), co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji. 

Maksymalna wysoko�� pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie 

mo�e przekroczy� 300 000 zł. Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych 

operacji. 

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich 

i aktywizacji ludno�ci wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizacj� projektów zwi�zanych 

z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudow� i popraw� stanu dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjno�ci turystycznej obszarów wiejskich. 

Celem działania jest wpływanie na popraw� jako�ci �ycia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie 

potrzeb społecznych i kulturalnych mieszka�ców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umo�liwi rozwój 

to�samo�ci społeczno�ci wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz 

wpłynie na wzrost atrakcyjno�ci turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
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Pomocy finansowa udzielana  jest podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie: 

– budowy, przebudowy, remontu lub wyposa�enia obiektów: 

a) pełni�cych funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, 

b) słu��cych promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa 

historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury, 

– kształtowania obszaru przestrzeni publicznej; 

– budowy remontu lub przebudowy infrastruktury zwi�zanej z rozwojem funkcji turystycznych, 

sportowych lub społeczno-kulturalnych; 

– zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków 

b�d�cych zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;

– odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników historycznych, budynków b�d�cych 

zabytkami lub miejsc pami�ci; 

– kultywowania tradycji społeczno�ci lokalnej oraz tradycyjnych zawodów. 

O dofinansowanie w ramach działania mog� ubiega� si� osoby prawne: gmina, instytucja kultury, dla 

której organizatorem jest jednostka samorz�du terytorialnego, ko�ciół lub inny zwi�zek wyznaniowy, 

organizacja pozarz�dowa maj�ca status organizacji po�ytku publicznego. Pomoc finansowa ma form� refundacji 

cz��ci kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna wysoko�� pomocy na realizacj� projektów w jednej 

miejscowo�ci wynosi 500 000 zł w okresie realizacji Programu. Wielko�� pomocy przyznanej na realizacj�

jednego projektu nie mo�e by� ni�sza ni� 25 000 zł. Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 

maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wymagany krajowy wkład �rodków publicznych, 

w wysoko�ci co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi ze �rodków własnych beneficjenta.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów operacyjnych, słu��cych realizacji  

Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 i obejmuje cało�� interwencji Europejskiego Funduszu 

Społecznego w Polsce. Jego zasadniczym celem jest efektywny rozwój zasobów ludzkich, koncentruje si� zatem 

na nast�puj�cych obszarach [2]: 

– zatrudnienie; 

– edukacja; 

– integracja społeczna; 

– rozwój potencjału adaptacyjnego pracowników i przedsi�biorstw; 

– rozwój zasobów ludzkich na terenach wiejskich; 

– budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej wszystkich szczebli; 

– wdra�anie zasady dobrego rz�dzenia; 

– promocja zdrowia zasobów ludzkich. 

Program Operacyjny kapitał Ludzki składa si� z 10 priorytetów, realizowanych zarówno na poziomie 

centralnym jak i regionalnym. W ramach komponentu centralnego �rodki zasilaj�ce przeznaczone s� przede 

wszystkim na wsparcie efektywno�ci struktur i systemów instytucjonalnych. �rodki komponentu regionalnego 

przeznaczone s� na wsparcie osób i grup społecznych. Wspominane wcze�niej priorytety s� nast�puj�ce: 

– zatrudnienie i integracja społeczna; 

– rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsi�biorstwa oraz poprawa stanu zdrowia osób 

pracuj�cych; 

– wysoka jako�� systemu o�wiaty; 

– szkolnictwo wy�sze i nauka; 

– dobre rz�dzenie; 
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– rynek pracy otwarty dla wszystkich; 

– promocja integracji społecznej; 

– regionalne kadry gospodarki; 

– rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; 

– pomoc techniczna [7].
Zgodnie z Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki przedsi�biorcy nog� si� ubiega� o wsparcie przede 

wszystkim w ramach priorytetu II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału administracyjnego przedsi�biorstw 

oraz poprawa stanu zdrowia osób pracuj�cych, dla którego instytucj� po�rednicz�c� jest minister wła�ciwy  do 

spraw pracy. Bud�et tego priorytetu wynosi ponad 778 mln euro i stanowi 6,81% całego wsparcia w ramach PO 

KL. Cele II priorytetu okre�lane s� nast�puj�co: 

– podniesienie konkurencyjno�ci przedsi�biorstw poprzez zwi�kszanie inwestowania w kapitał ludzki 

przedsi�biorstw; 

– poprawa jako�ci i dost�pno�ci usług szkoleniowo-doradczych wspieraj�cych rozwój przedsi�biorczo�ci; 

– wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracuj�cych poprzez opracowywanie programów  profilaktycznych, 

podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego oraz programów wspieraj�cych powrót do pracy [7]. 

Powy�sze cele realizowane s� poprzez: 

– otwarte i zamkni�te szkolenia oraz doradztwo dla przedsi�biorstw o charakterze ponadregionalnym, dla 

przedsi�biorców lub grup przedsi�biorców i pracowników przedsi�biorstw oraz studia podyplomowe dla 

pracowników przedsi�biorstw; 

– szkolenia i doradztwo dla wsparcia procesów restrukturyzacji na poziomie ponadregionalnym; 

– badania i analizy oraz projekty systemowe, w tym prognozowanie kierunków rozwoju kwalifikacji i 

zawodów, promowanie i upowszechnianie nowych form kształcenia, w tym e-learningu; 

– promowanie nowych form i metod organizacji pracy, planowanie strategii innowacyjnych; 

– opracowywanie standardów zarz�dzania procesami w przedsi�biorstwie; 

– promowanie profesjonalizacji funkcji zarz�dzaj�cego zasobami ludzkimi oraz promowanie doskonalenia 

zawodowego; 

– popularyzowanie działa� badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz mo�liwo�ci współpracy 

mi�dzysektorowej; 

– zwi�kszenie zaanga�owania partnerów społecznych w działania na rzecz  rozwoju potencjału 

administracyjnego przedsi�biorstw i pracowników [2].

Przedsi�biorcy mog� równie� korzysta� z PO KL na poziomie regionalnym w ramach priorytetu VIII: 

Regionalne kadry gospodarki, dla którego instytucj� po�rednicz�c� jest samorz�d województwa. Celem tego 

priorytetu jest podniesienie konkurencyjno�ci regionów poprzez  wsparcie przedsi�biorstw i ich pracowników w 

dostosowywaniu si� do potrzeb regionalnej strategii rozwoju oraz podniesienie konkurencyjno�ci regionów 

poprzez podwy�szanie kwalifikacji pracowników. 

Wsparciu podlega zarz�dzanie i identyfikacja potrzeb zakresie kwalifikacji pracowników, poprawa 

organizacji pracy, zarz�dzanie BHP i uelastycznienie  form �wiadczenia pracy. Dofinansowanie dotyczy m.in.:  

– doradztwa dla mikro-, małych i �rednich przedsi�biorstw; 

– nabycia nowych oraz podwy�szania kwalifikacji i umiej�tno�ci zawodowych osób pracuj�cych; 

– pomocy w tworzeniu partnerstwa lokalnych wspomagaj�cych pracodawców przechodz�cych 

restrukturyzacj�; 

– wsparcia pracodawców przechodz�cych restrukturyzacj� w realizacji programów zwolnie�

monitorowanych; 

– badania trendów rozwojowych i prognozowania zmian gospodarczych w regionie. 
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W ramach PO KL wsparcie  b�d� mogły uzyska� tak�e osoby zamierzaj�ce rozpocz�� własn� działalno��

gospodarcz�, ze szczególnym uwzgl�dnieniem osób niepełnosprawnych i dyskryminowanych na rynku pracy. 

Słu�y temu priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich i priorytet VII: promocja integracji społecznej. 

Celem obu priorytetów jest podniesienie poziomu aktywno�ci gospodarczej i zatrudnienia oraz zapewnienie 

równego dost�pu do zatrudnienia wszystkim osobom do�wiadczaj�cym ró�nego rodzaju dyskryminacji na rynku 

pracy. 

Przedsi�biorcy w zakresie działa� Programu operacyjnego Kapitał Ludzki mog� si� ubiega� o wsparcie 

zarówno na poziomie ponadregionalnym, jak i regionalnym. Wybór odpowiedniej drogi mo�e by� podyktowany 

skal� przedsi�wzi�cia  oraz wytycznymi dotycz�cymi kosztów kwalifikowanych i działa� mog�cych uzyska�

wsparcie na poszczególnych szczeblach wdra�ania programu. 

Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – 

gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasad� zrównowa�onego rozwoju. Cel główny Programu 

osi�gany b�dzie przez realizacj� celów szczegółowych, którymi s�: 

– stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy; 

– zwi�kszenie dost�pu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej; 

– rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich; 

– poprawa dost�pno�ci i jako�ci powi�za� komunikacyjnych województw Polski Wschodniej; 

– zwi�kszenie roli zrównowa�onej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu;

– optymalizacja procesu wdra�ania PO Rozwój Polski Wschodniej;[8] 

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej  stanowi układ osi priorytetowych. 

O� priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka. 

– I.1. Infrastruktura uczelni. 

– I.2. Wsparcie powstawania i dokapitalizowanie instrumentów in�ynierii finansowej. 

– I.3. Wspieranie innowacji. 

– I.4. Promocja i współpraca. 

O� priorytetowa II: Infrastruktura społecze�stwa informacyjnego. 

– II.1. Sie� szerokopasmowa Polski Wschodniej. 

O� priorytetowa III: Wojewódzkie o�rodki wzrostu. 

– III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego. 

– III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej. 

O� priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa. 

– IV.1 Infrastruktura drogowa. 

O� priorytetowa V: Zrównowa�ony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne 

– V.1. Promowanie zrównowa�onego rozwoju turystyki 

– V.2. Trasy rowerowe 

O� priorytetowa VI: Pomoc techniczna. 

– VI.1. Wsparcie procesu wdra�ania oraz promocja Programu. 

Z punktu widzenia przyszłego rozwoju sektora turystycznego szczególnie istotne wydaja si� by� działania 

realizowane w ramach osi priorytetowej III - Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej, osi priorytetowej V 

Promowanie zrównowa�onego rozwoju turystyki oraz Trasy rowerowe. 

W ramach PO RPW projekty realizowa� mog� w szczególno�ci: 

– szkoły wy�sze; 

– jednostki samorz�du terytorialnego oraz zwi�zki i stowarzyszenia z ich udziałem; 
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– jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wy�szych; 

– jednostki badawczo-rozwojowe, w tym jednostki Polskiej Akademii Nauk; 

– przedsi�biorcy; 

– organizacje pozarz�dowe; 

– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; 

– instytucje wa�ne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym: urz�dy statystyczne, biura 

planowania przestrzennego; organizacje turystyczne; instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje 

i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, 

centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe; inkubatory przedsi�biorczo�ci). 

�rodki Programu zostały przyporz�dkowane poszczególnym województwom Polski Wschodniej. Podziału 

dokonano w oparciu o specjalny algorytm. Na województwo podlaskie została przeznaczona kwota �rodków na 

poziomie 386,86 mln zł.  

Działanie: III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

Celem działania jest stworzenie warunków dla dynamicznego rozwoju turystyki kongresowej i targowej. 

Działanie jest otwarte dla miast wojewódzkich Polski Wschodniej (Lublin, Rzeszów, Białystok, Olsztyn, 

Kielce), oraz gmin nale��cych do potencjalnego obszaru metropolitalnego, rozumianego jako obszar 

bezpo�redniego oddziaływania społeczno – gospodarczego miasta wojewódzkiego, wyodr�bniony przez ka�dy 

z regionów. W ramach Działania wsparcie zostanie skierowane na rzecz inwestycji infrastrukturalnych zwi�zane

z budow�, rozbudow� i wyposa�eniem obiektów wystawienniczych i targowych, kongresowych

i konferencyjnych (równie� na terenie miast powiatowych), umo�liwiaj�cych organizacj� imprez o charakterze 

ponadregionalnym i mi�dzynarodowym. Wsparcie zostanie skierowane jedynie dla tych obiektów, których 

powstanie wynika ze zdiagnozowanych potrzeb rynku i których istnienie b�dzie uzasadnione ekonomicznie.

Typy projektów przewidziane do finansowania obejmuj�: 

– budow� i rozbudow� obiektów targowych, wystawienniczych; 

– budow� i rozbudow� obiektów kongresowych, konferencyjnych. 

Minimalna warto�� projektu 20 mln PLN. W ramach działania wsparcie nie b�dzie kierowane na rzecz obiektów 

hotelowych czy gastronomicznych. Beneficjenci programu mog� by�: 

– jednostki samorz�du terytorialnego; 

– zwi�zki i stowarzyszenia jednostek samorz�du terytorialnego; 

– spółki prawa handlowego, w których udziały lub akcje posiada jednostka samorz�du terytorialnego 

– lub Skarb Pa�stwa; 

– organizacje pozarz�dowe. 

Działanie: V.1. Promowanie zrównowa�onego rozwoju turystyki

Celem działania jest wzrost zainteresowania ofert� turystyczn� Polski Wschodniej. W ramach działania zostanie 

opracowany i zrealizowany kompleksowy projekt, którego celem jest promocja walorów turystycznych Polski 

Wschodniej. Za koordynacj� prac nad przygotowaniem projektu i dokumentacji technicznej odpowiedzialny jest

Minister Rozwoju Regionalnego, natomiast realizacja projektu zostanie powierzona innym podmiotom. 

Beneficjentami działania mog� by�: 

– jednostki samorz�du terytorialnego; 

– zwi�zki i stowarzyszenia jednostek samorz�du terytorialnego; 

– organy administracji rz�dowej; 

– przedsi�biorcy; 
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– instytucje wa�ne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym: instytucje otoczenia 

biznesu i innowacji (centra obsługi inwestorów, agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby 

biznesu, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory 

przedsi�biorczo�ci). 

Działanie: V.2. Trasy rowerowe

Celem działania jest rozwój turystyki rowerowej w Polsce Wschodniej. W ramach działania zostanie 

opracowany i zrealizowany kompleksowy projekt, którego celem jest stworzenie ponadregionalnej trasy 

rowerowej w Polsce Wschodniej. Wyznaczenie przebiegu szlaku rowerowego w Polsce Wschodniej nast�pi we 

współpracy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z samorz�dami województw, organizacjami turystycznymi 

i ekologicznymi. Za koordynacj� prac nad przygotowaniem projektu i dokumentacji technicznej odpowiedzialny 

jest Minister Rozwoju Regionalnego, natomiast realizacja projektu zostanie powierzona innym podmiotom.

Typy projektów do finansowania obejmuj�: 

– budowa i oznakowanie �cie�ek rowerowych o utwardzonej nawierzchni, głównie na terenie miast; 

– wytyczanie i oznakowanie tras rowerowych na terenie pozamiejskim; 

– budowa i monta� podstawowej infrastruktury towarzysz�cej tj. stojaków na rowery, wiat postojowych, wiat 

widokowych, itp. oraz innych urz�dze� niezb�dnych do zapewnienia bezpiecznego przejazdu po 

trasach/�cie�kach realizowanych w ramach Programu. 

Na realizacj� kompleksowego projektu zarezerwowano 50 mln EUR. Beneficjentami działania mog� by�: 

– jednostki samorz�du terytorialnego, 

– zwi�zki i stowarzyszenia jednostek samorz�du terytorialnego, 

– organizacje pozarz�dowe 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka jest programem  wdra�anym na terenie całego kraju, 

współfinansowanym ze �rodków europejskich, opracowanym w ramach narodowych Strategicznych Ram 

Odniesienia na lata 2007-2013. W jego ramach przewidziano realizacje siedmiu osi priorytetowych: 

I. Badania i rozwój nowoczesnych technologii 

II. Infrastruktura sfery B+R 

III. Kapitał dla innowacji 

IV. Inwestycje w innowacyjne przedsi�wzi�cia 

V. Dyfuzja innowacji 

VI. Polska gospodarka na rynku mi�dzynarodowym 

VII.Budowa i rozwój społecze�stwa informacyjnego [17]. 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka w najwi�kszym stopniu ze wszystkich programów 

operacyjnych skierowany jest do przedsi�biorców. Wspiera on projekty o znaczeniu ponadregionalnym 

z zakresu innowacji technologicznych w obr�bie produktów  i procesów oraz organizacyjnych  w sektorach 

produkcyjnych i usługowych, które bezpo�rednio lub po�rednio przyczynia si� do powstawania i rozwoju 

innowacyjnych przedsi�biorstw. Z punktu widzenia potencjalnego finansowania przedsi�wzi�� sektorze 

turystycznych szczególnym przedmiotem zainteresowania powinny by� działania w ramach priorytetów: 

Priorytet VI: Polska gospodarka na rynku mi�dzynarodowym. 

Działanie 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski. 

Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym. 
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Priorytet VIII: Społecze�stwo informacyjne – zwi�kszanie innowacyjno�ci gospodarki. 

Działanie 8.1 Wspieranie działalno�ci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. 

Działanie: 8.2. Wspieranie wdra�ania elektronicznego biznesu typu B2B. 

W ramach priorytetu 6. wspierane b�d� działania polegaj�ce na silniejszym powi�zaniu gospodarki 

polskiej z gospodark� mi�dzynarodow� poprzez przedstawienie Polski jako atrakcyjnego partnera na rynku 

mi�dzynarodowym, a zarazem atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji. Działania te obejmuj�: wspieranie 

promocji eksportu, budow� i rozwój systemu obsługi przedsi�biorców, wsparcie dla sieci obsługi inwestorów 

oraz działania zwi�zane ze zwi�kszeniem atrakcyjno�ci inwestycyjnej lokalizacji, promocj� polskiej gospodarki 

na rynku mi�dzynarodowym oraz promocj� turystycznych walorów Polski. Du�y nacisk zostanie poło�ony na 

wykorzystanie instrumentów informatycznych.  W ramach priorytetu b�d� równie� wspierane inicjatywy istotne 

dla promocji Polski, np. organizacja w Polsce lub przygotowanie polskich wyst�pie� w trakcie du�ych 

przedsi�wzi�� o charakterze mi�dzynarodowym. Wsparcie w ramach priorytetu 6. skierowane b�dzie równie� na 

tworzenie i rozwój produktów turystycznych o charakterze unikatowym i o znaczeniu ponadregionalnym. 

Preferowane b�d� produkty turystyczne, które ze wzgl�du na swoj� lokalizacj� lub charakter mog� stanowi�

ofert� turystyczn� zwi�zan� z miejscem rozgrywek Mistrzostw Europy EURO 2012. Wzmocnienie 

konkurencyjno�ci gospodarki poprzez promocj� Polski jako kraju atrakcyjnego turystycznie. 

Działania 6.3 Promocja turystycznych walorów Polski

W ramach POIG wspierane b�d� projekty obejmuj�ce: 

– przeprowadzanie bada� i analiz marketingowych w obszarze turystyki lub zakup wyników takich bada� i 

analiz, a tak�e dystrybucja ich wyników; 

– obsług� i rozbudow� ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej wraz z narz�dziami umo�liwiaj�cymi 

rezerwacj�; 

– tworzenie strategii i planów promocji; 

– projektowanie i realizacj� działa� o charakterze informacyjnym, promocyjnym, reklamowym, obejmuj�cych 

przeprowadzanie kampanii promocyjnych w kraju i za granic�, w szczególno�ci z wykorzystaniem 

o�rodków POIT jako sieci realizuj�cej ww. zadania (wykorzystywane b�d� m.in. multimedialne kampanie 

reklamowe, przygotowanie materiałów promocyjnych i informacyjnych), 

– wsparcie procesu tworzenia, rozwijania i promocji produktów turystycznych, tworzenie systemów 

identyfikacji wizualnej; 

– działania marketingowe w zakresie rozwoju i promocji turystyki biznesowej; 

– działania marketingowe w ramach realizowanych kampanii produktowych, w tym tak�e organizacja 

seminariów, warsztatów, wyst�pie� targowych, imprez promocyjnych, podró�y studyjnych dla 

przedstawicieli mediów i przedstawicieli bran�y turystycznej; 

– kampani� informacyjno-promocyjn� w kontek�cie przygotowa� Polski do EURO 2012, w tym promocj�

produktów turystycznych zwi�zanych geograficznie z miejscami, w których rozgrywane b�d� w kraju te 

mistrzostwa. 

Specyfika POIG wskazuje, �e w ramach programu b�d� finansowane działania o charakterze krajowym. 

Wa�ne jest by w opracowywanych dokumentacja, czy realizowanych działania znalazły si� inicjatywy dotycz�ce 

województwa podlaskiego. Maksymalny udział �rodków UE w kwocie dofinansowania wynosi 85%. 

W Regionalnych Programach Operacyjnych przewidziane jest dofinansowanie promocji atrakcji turystycznych 

o znaczeniu lokalnym i regionalnym. 
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Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Wsparcie inwestycji dla stworzenia konkurencyjnych i innowacyjnych produktów turystycznych 

o charakterze unikatowym i ponadregionalnym, przy jednoczesnym zachowaniu chłonno�ci terenów 

turystycznych i ich pojemno�ci turystycznej. Z tego wzgl�du w PO IG przewidziano wsparcie projektów 

o najwi�kszym znaczeniu turystycznym, w szczególno�ci takich które przyczyni� si� do wzrostu atrakcyjno�ci 

kraju w �wietle przygotowa� do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce No�nej EURO 2012. W celu 

zwi�kszenia atrakcyjno�ci Polski w�ród turystów krajowych i zagranicznych konieczne jest stworzenie 

produktów turystycznych, które docelowo stan� si� flagowymi atrakcjami kraju, konsekwentnie 

wykorzystywanymi w akcjach promocyjnych Polski. Poprzez wzrost ruchu turystycznego realizacja działania 

przyczyni si� do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Dodatkowo, umo�liwienie podmiotom wspólnego 

wdra�ania projektów przyczyni si� do rozwijania zasady partnerstwa oraz pogł�bienia umiej�tno�ci wzajemnej 

współpracy pomi�dzy poszczególnymi instytucjami działaj�cymi w bran�y turystycznej. Działanie jest 

komplementarne do wsparcia oferowanego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie 

przewidziane jest dofinansowanie inwestycji w produkty turystyczne o znaczeniu lokalnym i regionalnym. 

Działanie jest komplementarne w stosunku do priorytetu XII Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i �rodowisko „Kultura i dziedzictwo kulturowe”, w ramach którego wsparciem obj�te b�d� projekty z zakresu 

ochrony i zachowania zabytków nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym znajduj�ce si� na li�cie 

�wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki 

Historii, których beneficjentami s� przedsi�biorstwa pa�stwowe nie działaj�ce w celu osi�gni�cia zysku. 

W ramach działania 6.4 wspierane b�d� projekty indywidualne umieszczone na Li�cie projektów 

indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, zgodnie 

z zał�cznikiem nr 4.5 Lista projektów indywidualnych, o nast�puj�cym charakterze: 

– kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne obejmuj�ce inwestycje w spójn� infrastruktur�

unikatowych produktów turystycznych, w szczególno�ci projekty realizowane w formule partnerstwa kilku 

podmiotów; 

– projekty przewiduj�ce wsparcie dla obiektów stanowi�cych wyj�tkowe atrakcje turystyczne znajduj�ce si�

na li�cie �wiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za 

Pomniki Historii. 

Preferowane b�d� projekty dotycz�ce rozwoju produktów turystycznych, które ze wzgl�du na swoj�

lokalizacj� b�d� stanowi� atrakcyjn� ofert� turystyczn� z punktu widzenia organizacji przez Polsk� Mistrzostw 

Europy w Piłce No�nej EURO 2012. Preferowane b�d� projekty liniowe i sieciowe. Projekty mog� obejmowa�

równie� działania promuj�ce produkt turystyczny, �ci�le zwi�zane z realizowanymi w ramach projektu 

inwestycjami. W ramach działania 6.4 nie przewiduje si� dofinansowania projektów z zakresu infrastruktury 

noclegowej i gastronomicznej.

Beneficjentem programu mog� by� jednostki samorz�du terytorialnego i instytucje im podległe, jednostki 

administracji rz�dowej i instytucje im podległe, instytucje otoczenia biznesu, w tym izby gospodarcze, fundacje i 

stowarzyszenia działaj�ce na rzecz sektora turystycznego, przedsi�biorcy. 

W ramach priorytetu 8. wspierane b�d� działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia 

elektronicznej komunikacji mi�dzy przedsi�biorstwami, jak  równie� przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu. 

Działanie 8.1 Wspieranie działalno�ci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

W ramach działania b�d� oferowane nast�puj�ce typy instrumentów wsparcia: 

Typ 1: wsparcie w formie dotacji na realizacj� indywidualnych projektów mikro- oraz małych 

przedsi�biorców, prowadz�cych działalno�� gospodarcz� nie dłu�ej ni� 1 rok licz�c od dnia wpisu 
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przedsi�biorcy do Krajowego Rejestru S�dowego albo Ewidencji Działalno�ci Gospodarczej (mo�liwo��

aplikowania dotyczy równie� spółek kapitałowych w organizacji), maj�cych na celu �wiadczenie e-usługi, 

przy czym projekt mo�e obejmowa� wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do �wiadczenia tej e-

usługi. Dany beneficjent otrzyma wsparcie tylko na jeden projekt w ramach działania 8.1. Projekt mo�e by�

obj�ty dofinansowaniem przez okres nie dłu�szy ni� 24 miesi�ce. 

Typ 2: projekt systemowy – wsparcie w formie dotacji dla Instytucji Wdra�aj�cej na utworzenie i prowadzenie 

specjalistycznego portalu internetowego na potrzeby działa� 8.1 i 8.2 oraz promowanie działania 

i informowanie potencjalnych beneficjentów o mo�liwo�ci uzyskania wsparcia poprzez organizowanie 

kampanii informacyjnych. 

Maksymalny udział �rodków UE w kwocie dofinansowania wynosi 85%.  

Działanie: 8.2. Wspieranie wdra�ania elektronicznego biznesu typu B2B

Celem działania jest stymulowanie tworzenia wspólnych przedsi�wzi�� biznesowych prowadzonych 

w formie elektronicznej. Wdra�anie ICT w przedsi�biorstwach i tworzenie usług elektronicznych dla 

przedsi�biorstw oraz mi�dzy przedsi�biorstwami (tzw. Business–to-Business - B2B) jest w coraz wi�kszym 

stopniu stosowane zarówno na europejskim, jak i globalnym rynku. Szerokie wprowadzenie go w�ród polskich 

przedsi�biorstw jest niezb�dne, je�li maj� one efektywnie współpracowa� z europejskimi partnerami. 

Szczególnie istotne jest stymulowanie tej formy współpracy z partnerami biznesowymi w�ród mikro-, małych i 

�rednich przedsi�biorców, którym stwarza ona szans� udziału w rynkach o zasi�gu ponadregionalnym, 

jednocze�nie znacz�co zmniejszaj�c koszty produkcji i dystrybucji. 

Przedmiotem wsparcia b�d� przedsi�wzi�cia o charakterze technicznym, informatycznym, oraz 

organizacyjnym, które prowadz� do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej, obejmuj�cych 

trzech lub wi�cej współpracuj�cych przedsi�biorców. Typowy projekt obejmuje wdra�anie nowych lub 

integracj� istniej�cych systemów informatycznych przedsi�biorstw, maj�cych na celu umo�liwienie 

automatyzacji wymiany informacji pomi�dzy systemami informatycznymi współpracuj�cych przedsi�biorców. 

Projekt mo�e by� obj�ty dofinansowaniem przez okres nie dłu�szy ni� 24 miesi�ce. Przykładem projektów ze 

sfery usług turystycznych mo�e by�  "Wirtualne biuro podró�y".  

Program Operacyjny Infrastruktura i �rodowisko jest kolejnym programem umo�liwiaj�cym uzyskanie 

wsparcia finansowego tak�e przedsi�biorstwom bran�y turystycznej. Głównym celem programu jest 

podniesienie atrakcyjno�ci inwestycyjnej Polski i jej regionów  poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy 

równoczesnej ochronie i poprawie stanu �rodowiska i  zdrowia mieszka�ców. 

W ramach tego programu realizowanych jest 15 osi priorytetowych, a w odniesieniu do działalno�ci 

turystycznej szczególne znaczenie ma o� XII:  Kultura i dziedzictwo kulturowe. Celem działa� w ramach osi 

priorytetowej jest wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego o znaczeniu �wiatowym 

i europejskim dla zwi�kszenia atrakcyjno�ci Polski.  Jeden z celów szczegółowych został sformułowany 

nast�puj�co: Ochrona, zachowanie i efektywne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu 

ponadregionalnym. 

W ramach osi priorytetowej wsparciem obj�te b�d� projekty z zakresu ochrony i zachowania zabytków 

nieruchomych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym znajduj�ce si� na li�cie �wiatowego Dziedzictwa 

Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii. Wsparciem obj�te 

b�d� równie� projekty z zakresu ochrony i zachowania ruchomych obiektów dziedzictwa kulturowego, a tak�e 

projekty z zakresu rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zasobów bibliotecznych i archiwalnych oraz 

zasobów wirtualnych muzeów. 



Wojewódzki Urz�d Pracy w Białymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

– SEKTOR TURYSTYCZNY

134

Zało�enia działanie 12.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym 

zakładaj� udzielanie wsparcia finansowego na: 

– Projekty zwi�zane z rewitalizacj�, rewaloryzacj�, konserwacj�, renowacj�, restauracj�, zachowaniem, a 

tak�e adaptacj� na cele kulturalne obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zespołów tych obiektów wraz 

z ich otoczeniem. 

– Zakup i remont trwałego wyposa�enia do prowadzenia działalno�ci kulturalnej w obiektach b�d�cych celem 

projektu (wył�cznie jako jeden z elementów projektu). 

– Konserwacj� zabytkowych muzealiów, starodruków, zabytkowych archiwaliów, ksi�gozbiorów, zbiorów 

filmowych oraz innych zabytków ruchomych. 

– Zabezpieczenie zabytków przed kradzie�� i zniszczeniem. 

– Rozwój zasobów cyfrowych w dziedzinie kultury, w tym: digitalizacj� zabytkowych zasobów 

bibliotecznych, archiwalnych, filmowych i muzealnych. 

– Tworzenie wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp. (dot. 

wykorzystania w tym celu zbiorów zabytkowych). 

– Przygotowanie kompleksowej dokumentacji niezb�dnej do wnioskowania i realizacji przedsi�wzi�cia w 

ramach działania. 

Minimalna warto�� projektu 20 mln PLN. Dla projektów dotycz�cych:  

1. konserwacji zabytków ruchomych, 

2. rozwoju zasobów cyfrowych w dziedzinie zabytkowych zasobów bibliotecznych, archiwalnych, filmowych 

oraz tworzenia wirtualnych muzeów, galerii, fonotek, fototek, filmotek, cyfrowych bibliotek, itp. 

3. zabezpieczenia zabytków przed kradzie�� i zniszczeniem oraz projektów realizowanych przez instytucje 

kultury pa�stwowe i współprowadzone z ministrem wła�ciwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego, 

archiwa pa�stwowe oraz dopuszczone w działaniu typy szkół i uczelni artystycznych. 

Minimalna warto�� projektu wynosi 4 mln PLN. 

Dofinansowanie wynosi maksymalnie do 85% kwalifikuj�cych si� wydatków. Projekty w ramach 

działania nie mog� by� realizowane w celach komercyjnych i nie mog� by� ukierunkowane  na prowadzenie 

działalno�ci gospodarczej. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ma na celu zmniejszenie 

ró�nic społeczno-gospodarczych Podlasia w stosunku do reszty kraju. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii 

Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jest spójny z kierunkami rozwoju Polski okre�lonymi 

w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, a tak�e ze Strategicznymi Wytycznymi 

Wspólnoty 2007-2013 i zało�eniami odnowionej Strategii Lizbo�skiej [13]. 

RPOWP okre�la cele i priorytety, jakie województwo podlaskie b�dzie realizowało w nowej 

perspektywie finansowej. Program umo�liwia realizacj� projektów infrastrukturalnych oraz projektów 

wspieraj�cych sektor MSP. Kładzie te� du�y nacisk na zwi�kszanie innowacyjno�ci, pobudzanie 

przedsi�biorczo�ci i tworzenie miejsc pod inwestycje w regionie oraz rozwój infrastruktury transportowej 

i turystyki. 

W Regionalny Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 wskazuje si�, �e 

podstawowe cele rozwojowe musza by� ukierunkowane na udost�pnienie województwa podlaskiego turystom w 

dłu�szej perspektywie czasowej poprzez wydłu�enie sezonu turystycznego. Aktualnie wykorzystanie okresu 

turystycznego w sposób aktywny ograniczone jest infrastruktura towarzysz�c�.  RPOWP  obejmuje działania 

przyporz�dkowane do siedmiu osi priorytetowych. O� priorytetowa III rozwój turystyki i kultury obejmuje dwa 

działania: 
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3.1. Rozwój atrakcyjno�ci turystycznej regionu. 

3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsi�biorstw z bran�y turystycznej. 

Działanie: 3.1. Rozwój atrakcyjno�ci turystycznej regionu

Celem działania jest wzrost atrakcyjno�ci i konkurencyjno�ci turystycznej województwa podlaskiego 

w stosunku do innych regionów kraju. W ramach działania wspierane b�d� przedsi�wzi�cia z zakresu 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej wył�cznie przyczyniaj�cej si� do wzrostu atrakcyjno�ci 

turystycznej, infrastruktury uzdrowisk, infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz aktywnych form 

wypoczynku. Przykładowe rodzaje projektów przewidzianych do współfinansowania w ramach działania 3.1. 

obejmuj�: 

– budow�, przebudow� i remont infrastruktury aktywnych form turystyki; 

– budow�, przebudow� i remont infrastruktury sportowej; 

– budow�, przebudow� i remont bazy okołoturystycznej; 

– budow�, przebudow� i remont infrastruktury kulturalnej; 

– tworzenie sieci centrów i punktów informacji turystycznej; 

– budow�, przebudow� i remont infrastruktury transportu wodnego i obiektów wodnych wykorzystywanych 

do celów rekreacyjno-wypoczynkowych; 

– budow�, przebudow� i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk; 

– tworzenie systemu oznakowania obszarów i atrakcji turystycznych; 

– budow� centrów wystawienniczych i kongresowych; 

– podniesienie poziomu bezpiecze�stwa turystycznego; 

– zintegrowane kampanie promocyjne. 

Beneficjentami działania mog� by�: jednostki samorz�du terytorialnego, ich zwi�zki i stowarzyszenia, 

jednostki organizacyjne JST posiadaj�ce osobowo�� prawn�, organizacje pozarz�dowej nie działaj�ce w celu 

osi�gni�cia zysku, administracja rz�dowa, parki narodowe i krajobrazowe, jednostki sektora finansów 

publicznych, ko�cioły i zwi�zki wyznaniowe. 

Maksymalny udział �rodków UE w odniesieniu do projektów nie obj�tych pomoc� publiczna wynosi 

90% kosztów kwalifikowalnych. Minimalny wkład własny beneficjenta od 5%.  

Działanie: 3.2. Wsparcie inwestycyjne przedsi�biorstw z bran�y turystycznej

Celem horyzontalnym działania jest wzmocnienie bran�y turystycznej województwa poprzez wsparcie 

projektów rozwojowych przedsi�biorstw. Pomoc w ramach działania mo�e by� udzielona jedynie na nowa 

inwestycj� zwi�zan� z: 

– utworzeniem nowego przedsi�biorstwa; 

– rozbudow� istniej�cego przedsi�biorstwa; 

– dywersyfikacja produkcji przedsi�biorstwa poprzez wprowadzanie nowych, dodatkowych produktów; 

– zasadnicza zmian� dotycz�c� procesu produkcyjnego w istniej�cym przedsi�biorstwie. 

Beneficjentem działania mog� by� mikro, małe i �rednie przedsi�biorstwa. Maksymalny udział �rodków 

UE w  wydatkach kwalifikowanych wynosi: 

– mikro i małe przedsi�biorstwa – 70% 

– �rednie przedsi�biorstwa – 60% 

– MSP w przypadku pomocy de minimis – 50%. 

Minimalny wkład własny wynosi: 

– mikro i małe przedsi�biorstwa – 30% 



Wojewódzki Urz�d Pracy w Białymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

– SEKTOR TURYSTYCZNY

136

– �rednie przedsi�biorstwa – 40%. 

Równie� w ramach osi priorytetowej IV: społecze�stwo informacyjne bran�a turystyczna mo�e ubiega�

si� o dofinansowanie działalno�ci zwi�zanej z upowszechnianiem stosowania technik systemu 

telekomunikacyjnego oraz zwi�kszenie dost�pu do usług elektronicznych poprzez rozbudow� regionalnej 

infrastruktury teleinformatycznej. Do przykładowych przedsi�wzi�� z zakresu turystyki zaliczy� mo�na: rozwój 

zasobów cyfrowych promuj�cych turystyk� regionu (e-turystyka).  

Wnioski ko�cowe i rekomendacje  

Przedstawione powy�ej analizy skłaniaj� do kilku istotnych wniosków, które mog� przyczyni� si� do 

lepszego zrozumienia roli turystyki w rozwoju województwa podlaskiego oraz by� podstaw� do podejmowania 

strategicznych decyzji zarówno dla decydentów, jak te� inwestorów. 

Stan rozwoju turystyki w województwie 

1. Przyrost liczby hoteli w Polsce jest bardziej dynamiczny ni� w innych Pa�stwach UE i wynika to głównie 

z faktu, i� w ostatnich latach nadrabiali�my dystans rozwojowy jaki powstał w wyniku funkcjonowania 

przez wiele lat w odmiennych warunkach. Niestety stopie� wykorzystania hoteli w Polsce (36,7%) jest 

znacznie ni�szy ni� w innych Pa�stwach UE (�rednio 41,4%) i jest to skutkiem małego rozpropagowania 

propozycji wypoczynku w Polsce.  

2. W Polsce ma miejsce przyrost liczby udzielanych noclegów, a w ostatnich latach wzrasta liczba noclegów 

udzielanych turystom krajowym, co �wiadczy o tym, i� po latach zastoju i marazmu coraz lepsza baza 

noclegowa zach�ca nas do korzystania z wypoczynku w kraju pomimo tego, �e w strukturze bazy 

noclegowej w Polsce dominuj� pozostałe obiekty noclegowe (około 64%) za� hotele stanowi� około 36%, 

gdy tymczasem w pozostałych pa�stwach UE (oprócz Włoch) hotele stanowi� �rednio 61%, za� obiekty 

pozostałe 39%. 

3. Obiekty zbiorowego zakwaterowania na Podlasiu stanowiły w 2008 roku zaledwie 2,5% ogółu obiektów 

w Polsce oraz oferuj� tylko 1,9% miejsc noclegowych, co �wiadczy o tym, i� wbrew obiegowym opiniom 

nie stanowimy turystycznego zagł�bia Polski. Ponadto niepokoi� mo�e fakt, i� ogółem na Podlasiu w 2008 

r. udzielono zaledwie 1,6% noclegów, a jeszcze gorzej wygl�da sytuacja udzielania noclegów turystom 

zagranicznym, gdy� na Podlasiu udzielono noclegów zaledwie dla 1,0% turystów z zagranicy. Nie bez 

znaczenia jest równie� fakt, i� tury�ci sp�dzaj� w województwie podlaskim znacznie mniej czasu ni�

w pozostałych obszarach recepcyjnych Polski, co mo�e skłania� do wniosku, i� skierowana do nich oferta 

turystyczna jest zbyt uboga w atrakcje w zwi�zku z czym nie s� oni skłonni do przedłu�ania swoich 

pobytów. 

4. Województwo podlaskie dysponuje dwoma pozamiejskimi obszarami recepcyjnymi turystyki przyjazdowej 

i s� to w pierwszym rz�dzie obszar suwalsko-augustowski i na drugim  miejscu obszar Puszczy 

Białowieskiej. Doda� do tego nale�y istotn� funkcj� głównego miejskiego o�rodka recepcyjnego jakim jest 

Białystok, jednak�e w tym przypadku turystyka w znacznym stopniu ma charakter turystyki biznesowej.  

5. Rosn�ca liczba gospodarstw agroturystycznych wskazuje na znaczn� dynamik� tego sektora usług 

w turystyce przyjazdowej. Stanowi  to z jednej strony mo�liwo�� aktywizacji ludno�ci obszarów wiejskich, 

a z drugiej stwarza turystom dost�p do stosunkowo tanich miejsc noclegowych na obszarach, gdzie nie 

istniej� �adne realne szanse na powstanie obiektów typu hotelowego. 

6. Baza usług gastronomicznych województwa podlaskiego oparta jest o lokale znajduj�ce si� głównie w 

miastach oraz w miejscowo�ciach o charakterze turystycznym. W województwie działaj� tak�e lokale 

gastronomiczne du�ych koncernów mi�dzynarodowych oferuj�ce zunifikowane potrawy w systemie 
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szybkiej obsługi. Upowszechniły si� tak�e pizzerie, wprowadzaj�c m.in. sprzeda� przez telefoniczne 

zamówienia i dowo�enie swoich wyrobów do mieszka� konsumentów. Szczególnie w ostatnich latach 

zwi�kszyła si� ilo�� przydro�nych restauracji, barów oraz punktów gastronomicznych i s� one coraz cz��ciej 

składow� du�ych stacji benzynowych, budowanych przy wa�niejszych traktach komunikacyjnych 

przebiegaj�cych przez województwo. 

7. Liczba placówek gastronomicznych w obiektach zbiorowego zakwaterowania w województwie podlaskim 

na tle innych województw jest bardzo niska. W roku 2008 liczba placówek wynosiła 155 i jedynie 

w województwie �wi�tokrzyskim odnotowano mniejsz� liczb� placówek gastronomicznych. Sytuacja taka 

oznacza niedosyt placówek gastronomicznych, co potwierdza porównanie liczby placówek 

gastronomicznych w obiektach zbiorowego zakwaterowania do liczby obiektów zbiorowego 

zakwaterowani. W województwie podlaskim wska�nik taki wynosi 0,93, co oznacza, �e nie w ka�dym 

obiekcie zbiorowego zakwaterowania znajduje si� placówka gastronomiczna.  

8. Liczba barów utrzymuje si� w ostatnich latach na podobnym poziomie, z nieznaczn� tendencj� spadkow�. 

Liczba barów w 2008 r. w porównaniu do 2005 r. spadała o ok. 4%. Sytuacja na terenie województwa 

podlaskiego jest odmienna ni� wyst�puj�ca w Polsce, gdzie odnotowano w analizowanym okresie wzrost 

liczba barów o ok. 6%. 

9. W ostatnich latach zaobserwowa� mo�na wyra�n� tendencj� spadkow� liczby stołówek. Zjawisko tego typu 

wyst�puje zarówno na terenie województwa podlaskiego, jak i całego kraju. W 2008 r. w porównaniu do 

2005 r. w województwie podlaskim było o 13% mniej stołówek, za� w całym kraju liczba ta zmniejszyła si�

o 21%.

10. W ostatnich latach znacznemu zwi�kszeniu uległa liczba zatrudnionych na rynku usług gastronomicznych. 

W 2008 roku w porównaniu do roku poprzedniego odnotowano wzrost o 29%. Bior�c pod uwag� tempo 

zmian w latach 1999-2008 prognoza zatrudnienia w placówkach gastronomicznych wskazuje, i�  liczba ta 

mo�e wynie�� powy�ej 1250 osób w roku 2011. Wzrostowi zatrudnienia w kolejnych latach towarzyszył 

równie� wzrost przeci�tnego miesi�cznego wynagrodzenia. Prognozy przeci�tnego miesi�cznego 

wynagrodzenia na kolejne lata uwzgl�dniaj�c tempo zmian wynagrodze� z lat poprzednich wykazuj�

tendencj� rosn�c�. 

11. Najwi�ksza koncentracja podmiotów organizuj�cych wypoczynek turystyczny wyst�puje na terenie 

województw o najwi�kszym potencjale wyjazdowym mieszka�ców i du�ych walorach turystycznych. 

12. Od 2000 roku do 2005 roku odnotowywany był stały spadek liczby biur podró�y, zarejestrowanych 

w CEOTiPT, zwi�zany głównie ze wzrostem cen ubezpiecze�. Wiele szczególnie niewielkich biur 

zrezygnowało wówczas z funkcjonowania w ramach rejestru, likwiduj�c działalno�� lub przenosz�c do 

„szarej strefy”. Aktualnie sytuacja ustabilizowała si� i co roku odnotowywany jest niewielki, ale stały 

wzrost liczby podmiotów organizatorów turystyki.

13. Polski rynek biur podró�y to ponad 2900 jednostek, z których zdecydowana wi�kszo�� prowadzi działalno��

zarówno organizatora, jak i po�rednika, oferuj�c głównie imprezy na terenie Polski i krajów europejskich. 

W ogólnej liczbie zarejestrowanych podmiotów 77,32% stanowi� jednostki nale��cego grupy 

organizatorów/po�redników; 16,15% stanowi� organizatorzy, a zaledwie 1,1% po�rednicy. Na terenie 

województwa podlaskiego struktura podmiotów według  przedmiotu prowadzonej działalno�ci jest 

odmienna ni� �rednia dla całego kraju. W strukturze dominuj� organizatorzy, których udział stanowi 

80,72%. Pozostałe podmioty prowadz� działalno�� jako organizatorzy/po�rednicy (19,28%). Zdecydowana 

wi�kszo�� biur podró�y (78,4%) działa na polskim rynku powy�ej trzech lat. S� to zatem biura, które 

utrwaliły swoj� pozycj�, maj� du�e do�wiadczenie i stosunkowo długi sta�.  
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14. Uwzgl�dniaj�c rozmieszczenie krajowego ruchu turystycznego mierzonego liczb� wyjazdów 

długookresowych i krótkookresowych okre�lony wska�nik liczby organizatorów, po�redników i agentów 

turystycznych przypadaj�cych na 1 tys. wyjazdów dla województwa podlaskiego jest 2-krotnie ni�szy ni�

�redni dla Polski i przeszło 20-krotnie ni�szy ni� dla województwa �l�skiego o najwy�szym wska�niku.

15. Sytuacja biur podró�y jest mało optymistyczna, zwłaszcza w zakresie organizacji podró�y krajowych. 

Zaledwie 3% podró�y organizowanych jest za po�rednictwem biur podró�y. Tury�ci zdecydowanie cz��ciej 

organizuj� podró�e krajowe za po�rednictwem zakładu pracy lub innej instytucji (10-15%) lub samodzielnie 

(82-89%). Udział wyjazdów zagranicznych całkowicie zorganizowanych przez biura podró�y  wzrósł, 

z 12%  w 2006 roku, do 15% w roku 2007. Zdecydowana wi�kszo�� wyjazdów zagranicznych (58%) 

organizowana jest przez turystów we własnym zakresie. Mogłoby si� w zwi�zku z tym wydawa�, �e 

kondycja bran�y turystycznej, a konkretnie biur podró�y nie jest najlepsza, bo tylko co pi�ty Polak, jad�cy 

za granic�, korzysta z usług organizatorów imprez turystycznych. Tymczasem od kilku lat ł�czne przychody 

biur rosn�. W 2006 roku przychody osi�gn�ły warto�� 6,2 mld zł, czyli o 1 mld zł wi�cej ni� w roku 2005

S�dzi� nale�y, �e wzrost liczby wyjazdów zarówno krajowych, jak te� zagranicznych oraz wzrost 

zamo�no�ci społecze�stwa z pewno�ci� b�d� w przyszło�ci zmieniały statystyk� na korzy�� cz�stszego 

organizowania wyjazdów turystycznych przez biura turystyczne, co b�dzie rzutowało na wzrost osi�ganych 

dochodów. 

16. Biura podró�y zatrudniaj�ce powy�ej 9 osób, zlokalizowane na terenie województwa podlaskiego w 2006 

roku charakteryzowały si� najwy�sz� w Polsce rentowno�ci� obrotu brutto i netto (odpowiednio 12,4% 

i 11,0%). �rednia rentowo�� dla kraju wyniosła odpowiednio 2,6% oraz 2,1%. Rentowno�� biur podró�y 

zatrudniaj�cych do 9 osób na terenie województwa podlaskiego wyniosła w 2006 roku 7,4% i była taka 

sama jak �rednia dla Polski. 

Uwarunkowania rozwoju turystyki 

1. Grupa badanych przedsi�biorców sektora turystycznego pozytywnie oceniła obecn� sytuacj� ekonomiczn�

przedsi�biorstw. Najbardziej negatywne oceny obecnej sytuacji ekonomicznej zaobserwowano w grupie 

przedsi�biorstw reprezentuj�cych bran�� zakwaterowania, przedsi�biorstwa reprezentuj�ce działalno��

usługow� zwi�zan� z wy�ywieniem były mniej sceptyczne i oceniły sytuacj� jako dobr�, za� organizatorzy 

turystyki ocenili sytuacj� jako �redni�. Zastanawia� w tych okoliczno�ciach mo�e bardzo negatywna ocena 

wystawiona przez podmioty �wiadcz�ce usługi zakwaterowania zbiorowego. Prawdopodobnie 

wytłumaczenia nale�y szuka� w znacznym spadku przyjazdów turystów w roku 2008. Przedsi�biorcy 

prowadz�cy działalno�� zwi�zan� z wy�ywieniem oceniali sytuacj� jako dobr� i wynika to prawdopodobnie 

z faktu, i� znaczna cz��� z tych przedsi�biorców nie jest w pełni uzale�niona od �wiadczenia usług tylko dla 

turystów w zwi�zku z czym nie odczuli oni w tak znacznym stopniu spadku liczby przyjazdów. 

Organizatorzy turystyki w mniejszym stopniu b�d�c uzale�nionymi od turystyki krajowej s� skłonni ocenia�

sytuacj� jako �redni�.  

2. Ocena zmian sytuacji ekonomicznej przedsi�biorstwa w ostatnich latach wskazuje, �e sytuacja poprawiła si�

w stopniu umiarkowanym lub znacznym. Szczegółowa analiza trzech podgrup wskazuje, i� najbardziej 

sceptyczne opinie znalazły si� w wypowiedziach przedsi�biorców z bran�y zakwaterowania. Bardziej 

pozytywne opinie znalazły si� w wypowiedziach przedsi�biorców �wiadcz�cych usługi gastronomiczne, za�

organizatorzy turystyki s� najbardziej zadowoleni z rozwoju rynku usług turystycznych i w zdecydowany 

sposób stwierdzaj�, �e sytuacja zdecydowanie si� poprawiła.  

3. Ocena zmian przychodów przedsi�biorstw w ostatnim roku potwierdza sk�din�d pozytywn� opini�

o funkcjonowaniu przedsi�biorstw z bran�y turystycznej, co �wiadczy, i� skutki kryzysu gospodarczego nie 
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dotkn�ły przedsi�biorców. Generalnie w najmniejszym stopniu zmiany dotkn�ły przedsi�biorców z sektora 

zakwaterowania i organizatorów turystyki. Jednak�e rozbie�ne opinie pojawiły si� w odpowiedziach 

przedsi�biorców z bran�y usługowej zwi�zanej z wy�ywieniem, cz��� z nich uwa�a, �e poziom przychodów 

zmniejszył si� ale równie� znaczna cz��� uwa�a, �e si� zwi�kszył. Prawdopodobnie cz��� przedsi�biorców 

działa na rynku niekoniecznie powi�zanym z turystyk� w zwi�zku z czym generuj� wi�ksze przychody. 

4. Poziom optymizmu co do przyszło�ci rozwoju przedsi�biorstw jest wy�szy ni� poziom sceptycyzmu. 

Najwi�cej optymizmu pojawiło si� sektorze zakwaterowania, a zestawiaj�c to ze zdecydowanie negatywn�

ocen� obecnej sytuacji ekonomicznej oraz stwierdzeniami, i� w ci�gu ostatnich lat nie zaszły w 

przedsi�biorstwach �adne istotne pozytywne zdarzenia jest to nic innego tylko oczekiwanie na tłuste lata. 

Bran�a działalno�ci usługowej zwi�zanej z wy�ywieniem nie oczekuje zmian i prawdopodobnie wynika to z 

faktu dosy� dobrej kondycji tej bran�y, wszak�e przedsi�biorcy wskazali, i� w ostatnich latach w bran�y 

miały miejsce pozytywne zjawiska poprawy sytuacji, a i obecna sytuacja jest oceniana jako dobra 

w zwi�zku z czym przedsi�biorcy bardziej s� zainteresowani pomy�lnym trwaniem ni� niepewnym 

rozwojem sytuacji. Organizatorzy turystyki uwa�aj� �e sytuacja si� pogorszy i wydaje si�, i� jest to 

sceptycyzm na wyrost zwi�zany ze zdecydowanym poprawieniem si� sytuacji w bran�y w ostatnich latach 

oraz stosunkowo dobr� sytuacj� w chwili obecnej. By� mo�e jest to równie� obawa o przyszło�� rozwoju 

turystyki oparta na przesłaniach medialnych, wszak�e od tego wła�nie zale�y przyszło�� organizatorów 

turystyki.  

5. Przewidywany jest wzrost nakładów inwestycyjnych, gdy� znaczna cz��� badanych planuje takie działania, 

co prawdopodobnie b�dzie skutkowało zwi�kszeniem potencjału badanych firm. Niestety wzrost nakładów 

inwestycyjnych prawdopodobnie nie b�dzie wi�zał si� bezpo�rednio z powi�kszaniem istniej�cych 

przedsi�biorstw, gdy� wi�kszo�� z nich nie planuje zwi�kszania zatrudnienia.  

6. Bardzo istotne znaczenie w opinii przedsi�biorców maj� wysokie podatki, które niejednokrotnie hamuj�

rozwój. Ł�cz�c to z negatywn� ocen� instytucji finansowych oraz ograniczaj�cym według badanych 

działaniem niejasnych i niestabilnych przepisów prawnych i podatkowych otrzymujemy bardzo negatywny 

obraz polskiego systemu finansowego.  

7. Wydaje si�, i� ewentualna koncentracja i konsolidacja bran�y stanowi równie� istotny czynnik utrudniaj�cy 

prowadzenie działalno�ci, ale ten argument prawdopodobnie był podnoszony przez przedsi�biorców 

o najmniejszym potencjale, którzy mog� czu� si� zagro�eni ze strony du�ych silnych podmiotów na rynku. 

Zastanawiaj�ce jest, �e około połowy badanych nie widzi zagro�e� w postaci konkurencji ze strony firm 

mi�dzynarodowych. Czy�by w dalszym ci�gu mieli�my do czynienia z za�ciankowym postrzeganiem 

otoczenia gospodarczego i niedopuszczaniem do �wiadomo�ci faktu, i� obecnie działamy w warunkach 

rynków globalnych.  

8. Oczekiwa� mo�na, i� wysokie ceny surowców b�d� czynnikiem utrudniaj�cym prowadzenie i rozwój 

działalno�ci gospodarczej, co pojawia si� głównie w wypowiedziach przedstawicieli usług 

gastronomicznych.  

9. Istotne zagro�enie dla pomy�lnego funkcjonowania i rozwoju przedsi�biorstw płynie z niskiego popytu, co 

jest istotnym zagro�eniem ich funkcjonowania.  

10. Najwi�ksze znaczenie w relacjach konkurencyjnych jest przypisywane wysokiej jako�ci usług/produktów 

oraz wysokiej jako�ci obsługi klienta, za� na kolejnym miejscu znalazł si� czynnik lokalizacyjny. Według 

przedsi�biorców to w tych sferach b�d� rozgrywały si� działania konkurencyjne w przyszło�ci. Ponadto 

stosowanie skutecznych systemów reklamy oraz szeroka oferta produktowa i niskie ceny b�d� miały 

równie� bardzo du�e znaczenie. Okazuje si�, i� przedsi�biorcy ju� dzi� widz� potrzeb� prowadzenia 

aktywnych działa� marketingowych. Niepokój mo�e budzi� stosunkowo mały nacisk na inwestowanie 



Wojewódzki Urz�d Pracy w Białymstoku 
Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych 

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO 

– SEKTOR TURYSTYCZNY

140

w kapitał ludzki i jest to tym bardziej niezrozumiałe, �e wła�nie jako�� kapitału ludzkiego była podkre�lana 

jako istotny czynnik umo�liwiaj�cy podejmowane działa� konkurencyjnych. 

11. Dotychczasowy brak zainteresowania dofinansowaniem ze �rodków unijnych nie oznacza całkowitego 

odwrócenia si� przedsi�biorców od takiego rodzaju finansowania. Przedsi�biorcy stwierdzaj�, �e b�d�

z du�ym prawdopodobie�stwem aplikowali o �rodki unijne w przyszło�ci id�c za pozytywnym przykładem 

liderów z poprzednich programów. 

12. Dane na temat zamierze� inwestycyjnych badanych przedsi�biorców wskazuj�, i� na pierwszym miejscu 

stawiaj� oni konieczno�� inwestowania w działania reklamowe i promocyjne. Znaczna cz���

przedsi�biorców w dalszym ci�gu chce inwestowa� w budynki oraz infrastruktur� techniczn�. Stosunkowo 

mało firm zamierza rozszerza� asortyment i podnosi� warto�� kapitału ludzkiego, co w dalszym ci�gu stoi 

w sprzeczno�ci z powszechnymi stwierdzeniami o du�ym znaczeniu zasobów ludzkich. 

13. Powtarzaj� si� w wielu wypowiedziach stwierdzenia, i� badane firmy nie zamierzaj� inwestowa� w sie�

dystrybucyjn� w zwi�zku z czym mo�na stwierdzi�, i� maj� one prawdopodobnie tylko lokalny charakter. 

14. Według badanych przedsi�biorców  do najbardziej utrudniaj�cych rozwój rynku turystycznego czynników 

nale�� wysoki podatki oraz wysokie koszty pracy. 

15. Zdecydowana wi�kszo�� badanych przedsi�biorców uznała, �e konkurencja na rynku turystyki jest silna 

albo nawet bardzo silna.  

16. Ryzyko pojawienia si� nowych przedsi�biorstw w obszarze prowadzonej działalno�ci respondenci 

postrzegaj� jako wysokie, a nawet bardzo wysokie, bowiem tak odpowiadało  blisko 70% badanych.  

Zgodnie z przeprowadzonymi wcze�niej badaniami stanu sektora turystycznego oraz z prognozami jego 

rozwoju wydaje si�, �e faktycznie zjawisko pojawiania si� nowych przedsi�biorstw w sektorze turystycznym 

b�dzie miało miejsce. 

17. Wysoki udział dostawców w tworzeniu koszów działalno�ci wyst�puje głównie w przedsi�biorstwach 

reprezentuj�cych usługi zwi�zane z wy�ywieniem, �redni udział dostawców wysteruje w przedsi�biorstwach 

reprezentuj�cych bran�� zakwaterowanie, natomiast przedsi�biorstwa reprezentuj�ce organizacj� turystyki 

głównie wskazywały niski udział dostawców w tworzeniu kosztów prowadzonej działalno�ci. 

18. Zdecydowana wi�kszo�� badanych wskazała, �e zatrudnienie w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy w badanych 

jednostkach pozostało bez zmian (73%), w przypadku 18% badanych przedsi�biorstwa zatrudnienie 

wzrosło, a jedynie w 9% zatrudnienie spadło.  

19. Respondenci planuj�cy zatrudnienie pracowników  w perspektywie 1 roku do najcz��ciej wskazywanych 

przyczyn planowanych zmian w zatrudnieniu respondenci zaliczyli rozszerzenie zakresu działalno�ci  oraz 

przewidywane zwi�kszenie popytu na �wiadczone usługi. W �adnym z badanych przedsi�biorstw  jako 

przyczyna planowanego wzrostu zatrudnienia nie została wymieniona przyczyna zwi�zana z wyjazdem 

aktualnie zatrudnionych pracowników za granic� w poszukiwaniu lepszej pracy. 

20. Przeszło 75% badanych respondentów wyraziło swoje zadowolenie z jako�ci zasobów kadrowych. 

21. W�ród najcz��ciej wskazywanych  braków w kwalifikacjach personelu  respondenci wymieniali: brak 

znajomo�ci j�zyków obcych oraz brak wiedzy fachowej (specjalistycznej, praktycznej). Cz�sto wskazali na 

brak  uprawnie� zawodowych. Pracodawcy przywi�zuj� istotn� wag� do  praktycznych umiej�tno�ci 

i kwalifikacji pracowników, które zdobywane s� w raz z nabywanym do�wiadczeniem zawodowym. 

W grupie badanych respondentów 14% badanych nie dostrzega braków w kwalifikacjach kadry.  

22. Skłonno�� do zatrudniania osób w wieku powy�ej 45 lat jest zdecydowanie ni�sza ni� w odniesieniu do 

takich grup ryzyka jak: absolwenci czy osoby niepełnosprawne. Jest to spowodowane istniej�cym systemem 

dofinansowywania kosztów organizacji stanowiska czy obni�ania kosztów pracy w przypadku zatrudniania 

osób z tych grup ryzyka.  
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Badania panelowe 

1. Negatywne skutki oddziaływania kryzysu na sektor turystyczny przejawiaj� si� zmniejszeniem ilo�ci 

i warto�ci usług skierowanych do klienta instytucjonalnego, szczególnie jest to widoczne w bran�y 

gastronomicznej poprzez zmniejszenie liczby organizowanych imprez integracyjnych. 

2. Stymulantami rozwoju sektora turystycznego zdaniem przedsi�biorców jest przede wszystkim organizacja 

imprez masowych, ci�gła promocja regionu oraz wszechstronna oferta o wysokiej jako�ci. 

3. Zdaniem przedsi�biorców do rozwoju turystyki nie przyczynia si� brak lotniska w naszym województwie 

oraz zły stan sieci drogowej. Uniemo�liwia to cz�sto dotarcie zainteresowanych naszym regionem turystów. 

Władze województw powinny to wzi�� pod uwag� planuj�c rozwój infrastruktury naszego województwa. 

4. Zewn�trzne �ródła finansowania w postaci �rodków unijnych s� coraz ch�tniej i cz��ciej wykorzystywane 

w�ród przedsi�biorców sektora turystycznego, jednak�e niejednokrotnie zbyt pó�no podawane s� do 

wiadomo�ci szczegółowe wytyczne, co uniemo�liwia napisanie dobrego wniosku. 

5. Jak wynika z badania panelowego konkurencja w bran�ach turystycznych nie jest zbyt silna, co wi�cej 

istniej� obszary, w których brakuje firm, np. catering; 

6. Konkurencj� dla hoteli staj� si� w pewnym sensie kwatery prywatne. Wymusza to na menagerach hoteli 

podnoszenie i rozszerzanie usług �wiadczonych dla klientów 

7. Brakuje wykwalifikowanych pracowników w ró�nych bran�ach sektora turystycznego; szczególny brak 

dotyczy zawodu kucharza czy  fachowej obsługi salonów SPA 

Scenariusze rozwoju 

1. Badania przeprowadzone w panelach ekspertów wskazały, �e do podstawowych dwóch kluczowych 

czynników determinuj�cych rozwój działalno�ci turystycznej w regionie nale�y zaliczy� skuteczny system 

promocji oraz rozwój infrastruktury komunikacyjne w regionie.  

2. Po��dany stan rozwoju sektora turystycznego wskazano w scenariuszu dynamicznego rozwoju, który 

charakteryzuje si� silnym rozwojem wywołanym popraw� systemu komunikacji (głównie w postaci 

poprawy sieci dróg oraz rozwojem sytemu komunikacji lotniczej) oraz skutecznym systemem promocji 

regionu w Polsce i na �wiecie. Rozwój infrastruktury komunikacyjnej jest w tym scenariuszu głównym 

czynnikiem dynamizuj�cym napływ turystów z Polski i z zagranicy oraz rozwój inwestycji w regionie. 

Jedynie sprawny system promocji tych nowych uwarunkowa� zagwarantuje zainteresowanie zewn�trznych 

inwestorów i turystów regionem podlaskim.  Czynniki decyduj�ce o rozwoju turystyki b�d� miały równie�

istotny wpływ na rozwój pozostałych sektorów gospodarki regionu, głównie w aspekcie zainteresowania 

zewn�trznych inwestorów (np. powstanie centrów logistycznych). Scenariusz ten charakteryzuje si� silnym 

wzrostem zatrudnienia w sektorze turystycznym, silnym wzrostem przedsi�biorczo�ci, popraw�

konkurencyjno�ci regionu na arenie krajowej i mi�dzynarodowej. Scenariusz dynamicznego rozwoju mo�e 

stanowi� istotne zagro�enia dla istniej�cych zasobów i walorów �rodowiskowych. Przeciwdziała� temu 

mo�e odpowiedni system promocji po��danych i dozwolonych form i rodzajów działalno�ci oraz system 

promocji kształtuj�cy �wiadomo�� ekologiczn� potencjalnych turystów i przyszłych inwestorów. W 

scenariuszu tym niezb�dne b�dzie podj�cie szeregu działa� o charakterze  organizacyjnym i technicznym 

przeciwdziałaj�cych potencjalnym zagro�eniom dla �rodowiska przyrodniczego.  

Z przeprowadzonych bada� wynika szereg praktycznych zalece� dotycz�cych przewidywanych 
kierunków rozwoju poszczególnych sektorów turystyki na obszarze województwa podlaskiego jak te� zalece�
o szerszym charakterze, które nale�ałoby skierowa� do instytucji odpowiedzialnych za rozwój województwa. 
Zaprezentowane poni�ej rekomendacje nale�� do obu tych kategorii z tym, �e w pierwszym rz�dzie 
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zaprezentowano rekomendacje dla poszczególnych sektorów turystyki za� w drugiej kolejno�ci znalazły si�
rekomendacje dla instytucji maj�cych wpływ na kierunki rozwoju województwa podlaskiego.  

Rekomendacje dla podmiotów działaj�cych w ramach sektorów

1. Dotychczasowy pomy�lny rozwój turystyki na obszarze pojezierza suwalsko-augustowskiego wskazuje na 

istniej�ce mo�liwo�ci rozwojowe tych obszarów. Mo�e to by� sygnałem do dalszego lokowania 

ró�norodnych usług turystycznych w tym regionie.  

2. Obszary Puszczy Białowieskiej i Biebrza�skiego Parku Narodowego generuj� stosunkowo znaczny 

strumie� turystów z zagranicy, którzy s� skłonni przebywa� na tych obszarach dłu�ej ni� tury�ci krajowi. 

Mo�e to skłania� do wniosku, i� obszary te ze wzgl�du na swoje unikatowe walory w dalszym ci�gu b�d�

atrakcyjne dla turystów w zwi�zku z czym jest to atrakcyjny obszar dla lokowania inwestycji turystycznych 

skierowanych do turystów z zagranicy.  

3. Dynamiczny rozwój usług agroturystycznych wskazuje na znaczny potencjał tkwi�cy w tego rodzaju 

usługach noclegowych. W zwi�zku z powy�szym wła�ciciele gospodarstw rolnych poło�onych w miejscach 

charakteryzuj�cych si� znacznymi naturalnymi walorami przyrodniczymi powinni rozwa�y� mo�liwo��

przygotowania oferty agroturystycznej lub wr�cz eko-agroturystycznej. Jest to przede wszystkim szansa na 

rozwój usług noclegowych na obszarach, gdzie nie istniej� realne szanse na powstanie obiektów typu 

hotelowego.  

4. Niski wska�nik liczby operatorów turystycznych przypadaj�cych na tysi�c mieszka�ców wskazuje na to, �e 

województwo podlaskie nie jest w tym wzgl�dzie jeszcze mocno zagospodarowane w zwi�zku z czym 

mo�na s�dzi�, i� na lokalnym rynku istniej� jeszcze miejsca dla kolejnych podmiotów chc�cych �wiadczy�

usługi w zakresie organizowania i sprzeda�y wyjazdów turystycznych. Zagro�eniem w tym wzgl�dzie jest 

fakt, i� tylko co pi�ty Polak jad�c za granic� korzysta z usług organizatorów turystyki. Nale�y jednak�e 

mie� nadziej�, i� rozwój społecze�stwa b�dzie zmieniał t� sytuacj� na korzy�� biur turystycznych.  

5. Podmioty planuj�ce uruchamianie usług w sferze zakwaterowania powinni zdawa� sobie spraw�

z relatywnie istotnych barier wej�cia w postaci konieczno�ci posiadania znacznych �rodków finansowych 

oraz konieczno�ci spełnienia wielu wymogów �rodowiskowych (szczególnie na obszarach cennych 

przyrodniczo) Mo�e to by� równie� istotne ograniczenie przyszłego rozwoju. Dla porównania bariery 

wej�cia w sektorze gastronomicznym nie s� tak znacz�ce, niemniej ograniczenia �rodowiskowe mog� by�

istotnym czynnikiem ograniczaj�cym działanie i rozwój.  

6. Konieczne wydaje si� w dalszym ci�gu prowadzenia szerokiej działalno�ci promocyjnej regionu 

w kontek�cie turystycznym oraz wspieranie działa� maj�cych na celu popraw� systemu komunikacji. 

Rekomendacje dla sfery regulacji

1. Stosunkowo krótki czas pobytu turystów w obiektach zakwaterowania zbiorowego pokazuje, i� w walory 

turystyczne województwa nie znajduj� odpowiedniego zainteresowania w�ród turystów. W zwi�zku 

z powy�szym instytucje odpowiedzialne za kształtowanie oferty turystycznej powinny doło�y� wi�kszych 

stara� o je uatrakcyjnienie.  

2. Poniewa� ju� dzisiaj istniej� w województwie bieguny znacznego rozwoju usług turystycznych nale�y 

doło�y� wi�kszych stara� w celu ich lepszego zagospodarowania, aby tury�ci w jeszcze lepszym �wietle 

postrzegali produkt turystyczny jaki jest tam oferowany.  

3. Wi�ksza uwaga powinna zosta� skupiona na obszarze Puszczy Białowieskiej i Biebrza�skim Parku 

Narodowym, które ju� dzisiaj generuj� znaczne strumienie turystów zagranicznych. Lepsze 

zagospodarowanie tych obszarów oraz uatrakcyjnienie oferty turystycznej pozwoli na zatrzymanie 

przyje�d�aj�cych turystów na dłu�ej. Zagro�eniem dla rozwoju turystyki na tych obszarach mo�e by�
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intensyfikacja działa� zwi�zanych z ich ochron� przyrodnicz�. W zwi�zku z tym nale�y na tych obszarach 

propagowa� turystyk� zrównowa�on�.  

4. Istotnym elementem przeprowadzonego procesu badawczego zwi�kszaj�cym prawdopodobie�stwo 

wykorzystania informacji przez instytucje jest mo�liwie maksymalne ułatwienie dost�pu do zgromadzonych 

danych co mo�e by� wykonane przez zamieszczenie ich na stronie internetowej i rozesłanie do szeregu 

instytucji.  

5. Aby uzyska� społeczn� akceptacj� wyników bada� oraz w celu zbudowania trwałego charakteru projektu 

nale�y w miar� mo�liwo�ci czyni� starania w kwestii dostosowania kolejnych badan do oczekiwa�

i zapotrzebowania poszczególnych sektorów turystyki jak te� instytucji dla których wyniki bada� mog� by�

przydatne w procesie zarz�dzania.  

6. W przyszłych badaniach nale�y uwzgl�dni� wyniki dotychczasowych bada� które wskazały na pewne cechy 

charakterystyczne rozwoju województwa. Badania w przyszło�ci powinny kontynuowa� obserwacj�

i poszukiwa� ewentualnych zmian oraz rozpoznawa� ich przyczyny. 

7. Niezmiernie niska ocena skuteczno�ci urz�dów pracy w procesie rekrutowania pracowników wskazuje na 

potrzeb� poło�enia szczególnego nacisku na promowanie działa� tych instytucji, a tak�e zwi�kszenie ich 

efektywno�ci.  

8. Istotnym elementem bada� a tak�e dalszego funkcjonowania projektu w zakresie turystyki jest 

monitorowanie zmian i propagowanie tych informacji w mo�liwie szerokich sferach.  

9. Pewnym utrudnieniem w pracach zespołu badawczego były ograniczone w pewnych sferach mo�liwo�ci 

pozyskiwanie rzetelnych danych statystycznych. Rol� instytucji sfery regulacji powinno by� tworzenie 

bardziej precyzyjnych systemów informacji co w przyszło�ci dałoby wi�ksze mo�liwo�ci informacyjne dla 

szerszych sfer zainteresowanych podmiotów jak te� mo�liwo�ci analityczne dla sfery badawczej.  

10. W przypadku anga�owania ró�nych instytucji do pozyskiwania danych, procesowi gromadzenia 

i przetwarzania danych powinna towarzyszy� jasno okre�lona celowo�� działa�, aby w przypadku 

gromadzenia informacji mało istotnych czy te� cz�sto bł�dnych nie dochodziło do zb�dnego obci��ania 

zaanga�owanych pracowników i nie stwarzało złych warunków do współpracy w przyszło�ci.  
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Aneks

Rodzaje obiektów zbiorowego zakwaterowania 

W badaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania wyodr�bnia si� nast�puj�ce 

rodzaje obiektów badanych przez GUS: 

Hotel – obiekt hotelarski zlokalizowany głównie w zabudowie miejskiej dysponuj�cy co najmniej 10 pokojami, 

w tym wi�kszo�� miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, �wiadcz�cy szeroki zakres usług zwi�zanych 

z pobytem go�ci. Ka�dy hotel musi �wiadczy� usługi gastronomiczne. W zale�no�ci od wyposa�enia i zakresu 

�wiadczonych usług wyró�nia si� pi�� kategorii hoteli: najwy�sza- 5 gwiazdek, najni�sza – 1 gwiazdka. 

Motel – obiekt hotelarski zlokalizowany przy trasach komunikacji drogowej, który poza usługami hotelarskimi 

przystosowany jest równie� do �wiadczenia usług motoryzacyjnych i dysponuje parkingiem. Motel musi 

posiada� co najmniej 10 pokoi, w tym wi�kszo�� miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych. Ka�dy motel musi 

�wiadczy� usługi gastronomiczne. W zale�no�ci od wyposa�enia i zakresu �wiadczonych usług wyró�nia si�

pi�� kategorii moteli: najwy�sza- 5 gwiazdek, najni�sza – 1 gwiazdka. 

Pensjonat- obiekt hotelarski, który �wiadczy usługi hotelarskie ł�cznie z całodziennym wy�ywieniem 

i dysponuje co najmniej 7 pokojami. Musi �wiadczy� usługi gastronomiczne. W zale�no�ci od wyposa�enia 

i zakresu �wiadczonych usług wyró�nia si� pi�� kategorii pensjonatów: najwy�sza- 5 gwiazdek, najni�sza – 

1 gwiazdka. 

Inny obiekt hotelowy – obiekt noclegowy, podzielony na pokoje, podlegaj�cy jednemu zarz�dowi, �wiadcz�cy 

pewne usługi, w tym przynajmniej codzienne sprz�tanie pokoi, słanie łó�ek i mycie urz�dze� sanitarnych (np. 

obiekt spełniaj�cy zadania hotelu, motelu lub pensjonatu, któremu nie została nadana kategoria). 

Dom wycieczkowy – obiekt poło�ony na obszarze zabudowanym lub w pobli�u zabudowy, posiadaj�cy co 

najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowany do samoobsługi klientów oraz �wiadcz�cy minimalny zakres 

usług zwi�zanych z pobytem klientów. Ka�dy dom wycieczkowy musi posiada� przynajmniej jedn� placówk�

gastronomiczn�. W zale�no�ci od wyposa�enia i zakresu �wiadczonych usług wyró�nia si� trzy kategorie 

domów wycieczkowych: najwy�sza – kat. I, najni�sza – kat. III. 

Schronisko – obiekt poło�ony poza obszarem zabudowanym, przy szlakach turystycznych, �wiadcz�cy 

minimalny zakres usług zwi�zanych z pobytem klientów. Schronisko posiada przynajmniej jedn� palcówk�

gastronomiczn�. Poj�cie „schronisko” nie obejmuje schronisk młodzie�owych. 

Schronisko młodzie�owe – obiekt przeznaczony do indywidualnej i grupowej turystyki młodzie�owej, 

dostosowany do samoobsługi klientów. Schronisko młodzie�owe jest placówk� zlokalizowan� w samodzielnym 

budynku lub w wydzielonej cz��ci budynku. W zale�no�ci od wyposa�enia i zakresu �wiadczonych usług 

wyró�nia si� trzy kategorie schronisk młodzie�owych: najwy�sza – kat. I, najni�sza – kat. III. 

Szkolne schronisko młodzie�owe – placówka o�wiatowo-wychowawcza umo�liwiaj�ca rozwijanie 

zainteresowa� i uzdolnie� oraz korzystanie z ró�nych form wypoczynku i organizacji czasu wolnego.  

O�rodek wczasowy – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do �wiadczenia 

wył�cznie lub głównie usług zwi�zanych z wczasami. 

O�rodek kolonijny – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany do �wiadczenia 

wył�cznie lub głównie usług zwi�zanych z koloniami. 

O�rodek szkoleniowo-wypoczynkowy – obiekt (lub zespół obiektów) noclegowy przeznaczony i przystosowany 

do przeprowadzania kursów, konferencji, szkole�, zjazdów itp. Mo�e by� tak�e przystosowany do �wiadczenia 

usług wczasowych. 
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Dom pracy twórczej – obiekt, w którym s� zapewnione wła�ciwe warunki do wykonywania pracy twórczej 

i wypoczynku twórców, wykorzystywany równie� (głównie przez ich rodziny) jako o�rodek wczasowy. 

Zespoły domków turystycznych – domek turystyczny – budynek niepodpiwniczony, posiadaj�cy nie wi�cej ni�

cztery pokoje, dostosowany do �wiadczenia usług typu hotelarskiego. Domki turystyczne mog� tworzy� zespoły 

domków turystycznych a tak�e organizacyjnie wchodzi� w skład innych obiektów noclegowych. W grupie 

zespoły ogólnodost�pnych domków turystycznych mog� znajdowa� si� równie� miejsca kempingowe. 

Kemping – teren zwykle zadrzewiony, strze�ony, o�wietlony, maj�cy stał� obsług� recepcyjn� i wyposa�ony 

w urz�dzenia (sanitarne, gastronomiczne, rekreacyjne) umo�liwiaj�ce turystom nocleg w namiotach, 

mieszkalnych przyczepach samochodowych, a tak�e przyrz�dzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów 

samochodowych. W zale�no�ci od wyposa�enia i zakresu �wiadczonych usług wyró�nia si� cztery kategorie 

kempingów: najwy�sza – 4 gwiazdki, najni�sza – 1 gwiazdka. 

Pole biwakowe – wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym, niestrze�one, oznakowane i ogrodzone 

prowizorycznie, umo�liwiaj�ce turystom nocleg w namiotach. Na polu biwakowym znajduj� si� punkty poboru 

wody pitnej, podstawowe urz�dzenia sanitarne i tereny rekreacyjne.  

Hostel – obiekt noclegowy o standardzie ró�ni�cym si� od obiektów hotelowych głównie liczb� miejsc 

w pokojach, łó�kami pi�trowymi i współdzieleniem cz��ci wyposa�enia oraz pomieszcze� przeznaczonych dla 

go�ci (np. wspólna kuchnia/łazienka). Charakterystyczne dla hostelu jest wynajmowanie łó�ka a nie pokoju. 

Pokoje w hostelach to najcz��ciej dormy, czyli pokoje wieloosobowe a tak�e pokoje indywidualne: 1-, 2- i 3-

osobowe. 

O�rodek wypoczynku sobotnio-niedzielnego i �wi�tecznego – zespół obiektów i urz�dze� zlokalizowanych 

w niedu�ej odległo�ci od aglomeracji miejskiej w bezpo�rednim s�siedztwie terenów o walorach przyrodniczych 

korzystnych dla rekreacji, w strefach z zapewnion� komunikacj� �rodkami przewozu publicznego. O�rodek 

wyposa�ony jest zgodnie z potrzebami krótkotrwałego wypoczynku i rekreacji. Umo�liwia obsłu�enie 

jednocze�nie znacznej liczby osób o ró�nych upodobaniach. Obiekty noclegowe wchodz�ce w skład o�rodka 

mog� by� wykorzystywane na potrzeby wczasów.  

Zakład uzdrowiskowy – zakład opieki zdrowotnej poło�ony na terenie uzdrowiska i wykorzystuj�cy przy 

udzielaniu �wiadcze� zdrowotnych naturalne zasoby lecznicze uzdrowiska i �wiadcz�cy usługi noclegowe. 

Pozostałe niesklasyfikowane – obiekty, które w czasie niepełnego wykorzystania zgodnie z ich przeznaczeniem 

lub w cz��ci, pełni� funkcj� obiektu noclegowego dla turystów. S� to m.in. internaty, domy studenckie, hotele 

robotnicze itp. Do 2004 roku do grupy tej zaliczano równie� obiekty, które nie spełniaj� wymogów 

kategoryzacyjnych dla poszczególnych rodzajów obiektów. 
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Metodologia badania 

	ródłem danych o stanie i wykorzystaniu turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania w Polsce jest 

stałe badanie statystyczne Głównego Urz�du Statystycznego, oparte na sprawozdaniach o wykorzystaniu obiektu 

noclegowego turystyki KT-1 w poszczególnych miesi�cach z wył�czeniem lipca oraz sprawozdaniach o stanie 

i wykorzystaniu obiektu KT-1a w lipcu. Jednostki sprawozdawcze podaj�: dokładn� lokalizacj�, rodzaj 

i kategori� obiektu, liczb�: pokoi, miejsc noclegowych, placówek gastronomicznych. Ponadto informuj� one 

o wykorzystaniu obiektu w poszczególnych miesi�cach, tj. o liczbie dni działalno�ci obiektu, nominalnej liczbie: 

miejsc noclegowych lub pokoi, a tak�e o liczbie osób korzystaj�cych z zakwaterowania oraz liczbie udzielonych 

noclegów i wynaj�tych pokoi (z wyodr�bnieniem turystów zagranicznych). Przez kilka lat Główny Urz�d 

Statystyczny prowadził prace nad doskonaleniem i dostosowaniem badania bazy noclegowej do wymaga� Unii 

Europejskiej. W pierwszym etapie doprowadzono do zgodno�ci podstawowych poj�� i definicji jednostek 

badanych zbiorowo�ci statystycznych (odwiedzaj�cy, tury�ci, baza noclegowa, turystyka krajowa, turystyka 

wyjazdowa, itd.); wydano (w 1998 r.) publikacj� „Metodologia Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki 

turystyki”, która jest tłumaczeniem tekstu pt. „Annex to The Council Recommendation for a Community 

Methodology on Tourism Statistics”. Publikacja jest skierowana do wszystkich osób zajmuj�cych si� statystyk�

turystyki, w szczególno�ci pracowników urz�dów statystycznych i resortu turystyki. 

Prace GUS polegały na dostosowaniu do wymaga� UE zakresu podmiotowego i przedmiotowego badania 

turystycznej bazy noclegowej w Polsce. W 1997 r. wprowadzono do badania zmienn� – liczba udzielonych 

noclegów w hotelach, motelach i pensjonatach, która obok zmiennej – liczba wynaj�tych pokoi nale�y do 

podstawowych informacji gromadzonych w badaniu. Umo�liwiło to podawanie danych o udzielonych noclegach 

we wszystkich obiektach zbiorowego zakwaterowania dla Polski (ogółem), w konsekwencji analiz�

wykorzystania bazy noclegowej turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania. Od 1998 r. z kategorii 

„inne” wyodr�bniono zakłady uzdrowiskowe. W 2000 r. wprowadzono zmienn� – miejsce stałego 

zamieszkania (kraj) turysty zagranicznego korzystaj�cego z bazy noclegowej, co wi�zało si� z konieczno�ci�

spełnienia wymagania UE dotycz�cego podziału zbiorowo�ci osób korzystaj�cych z bazy noclegowej na 

rezydentów i nierezydentów (szczególnie wa�ne w odniesieniu do obcokrajowców). Od 2000 r. w Polsce GUS 

prowadził badanie bazy noclegowej turystyki co kwartał, zbieraj�c dane miesi�czne. Wcze�niej, raz do roku 

gromadzono dane za 9 miesi�cy danego roku i 3 miesi�ce roku poprzedniego. W zwi�zku z konieczno�ci�

pełnego dostosowania polskiej statystyki turystyki do wymaga� Dyrektywy UE2, od roku 2003 badanie 

turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania jest badaniem miesi�cznym. Od roku 2004 do grupy 

hotele i podobne obiekty wprowadzono podgrup� inne obiekty hotelowe. Zaliczaj� si� do niej hotele, motele 

i pensjonaty, którym nie została nadana �adna kategoria oraz obiekty, które �wiadcz� usługi hotelowe (np. 

codzienne sprz�tanie). Z tego powodu wprowadzono do sprawozdania pytanie skierowane do osób 

zarz�dzaj�cych turystycznymi obiektami zbiorowego zakwaterowania „czy obiekt �wiadczy usługi hotelowe?” 

Wyniki badania pokazały, �e jest to bardzo liczna grupa obiektów, głownie hotele i podobne bez kategorii, ale 

tak�e takie obiekty jak zajazdy, domy go�cinne i inne, do tej pory zaklasyfikowane w podgrupie pozostałe 

niesklasyfikowane.  

Ze wzgl�du na rosn�c� liczb� i zainteresowanie nowym rodzajem obiektu noclegowego, od 2009 roku badaniem 

zostały obj�te hostele. W formularzu KT-1a wprowadzono tak�e trzy nowe działy dotycz�ce: udogodnie� dla 

osób niepełnosprawnych (pochylnia wjazdowa, drzwi automatycznie otwierane itd.), zaplecza konferencyjnego 

(liczba sal konferencyjnych i miejsc w tych salach, nagło�nienie, komputer itd.) i wyposa�enia w urz�dzenia 

sportowo-rekreacyjne (siłownia, basen kryty, kort tenisowy itd.). Wykazy jednostek do badania K-T1 i KT-
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1a powstaj� w oparciu o Baz� Jednostek Statystycznych (BJS), która jest utworzona jako operat do wszystkich 

bada� prowadzonych przez GUS. BJS zawiera informacje z rejestrów urz�dowych (REGON) oraz innych �ródeł 

danych. Kartoteka obiektów zbiorowego zakwaterowania jest aktualizowana w oparciu o rejestry 

administracyjne, ewidencj� obiektów skategoryzowanych oraz inne �ródła. 

W statystyce bazy noclegowej przyj�to nast�puj�ce rozwi�zania:  

– dane dotycz�ce liczby obiektów i miejsc noclegowych obejmuj� wszystkie obiekty czynne w dniu 31 VII 

oraz obiekty nieczynne w tym dniu, ale czynne w innych dniach badanego miesi�ca. Przyj�to dla nich 

maksymaln� liczb� miejsc, 

– do liczby dni działalno�ci obiektu nie wlicza si� przerw mi�dzyturnusowych, z powodu remontu, 

dezynfekcji itp., 

– przez obiekt czynny rozumie si� obiekt, którego co najmniej cz��� była dost�pna dla turystów (niezale�nie 

od tego czy był on faktycznie wykorzystywany) w badanym okresie, 

– stopie� wykorzystania obiektu – wyra�ony w procentach – wynika z porównania faktycznie udzielonych 

noclegów do nominalnej liczby miejsc noclegowych (suma miejsc noclegowych przygotowanych dla 

turystów w ka�dym dniu działalno�ci obiektu), a dodatkowo dla hoteli, moteli, pensjonatów i innych 

obiektów hotelowych z porównania faktycznie wynaj�tych pokoi do nominalnej liczby pokoi, 

– korzystaj�cy to liczba osób (turystów), które rozpocz�ły pobyt w obiekcie w danym miesi�cu (tj. zostały 

zameldowane). Oznacza to, �e osoby przebywaj�ce w obiekcie na przełomie miesi�cy, w opracowaniach 

b�d� ujmowane tylko raz, czyli b�d� wykazywane tylko w jednym miesi�cu (tj. w chwili zameldowania), – 

liczba udzielonych noclegów (osobonocy) to iloczyn osób (turystów) i liczba dni (nocy) ich pobytu, 

– liczba wynaj�tych pokoi w hotelach, motelach, pensjonatach i innych obiektach hotelowych, oznacza sum�

pokoi wynaj�tych w ka�dym dniu działalno�ci obiektu, bez wzgl�du na liczb� osób (turystów) nocuj�cych w 

tych pokojach, 

– restauracja to zakład gastronomiczny z pełn� obsług� kelnersk� oferuj�cy całodzienne wy�ywienie 

o szerokim asortymencie potraw i napojów,  

– do barów i kawiarni zaliczono tak�e winiarnie, piwiarnie, jadłodajnie, itp., 

– do punktów gastronomicznych zaliczono tak�e sma�alnie, pijalnie, lodziarnie, bufety (w tym podawanie 

�niada�). 
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Za"!cznik nr 1. Kwestionariusz badawczy przedsi#biorstw sektora turystycznego  

województwa podlaskiego w zakresie informacji o sektorze 

turystycznym na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku 

Pracy i Prognoz Gospodarczych 

  
Zapraszamy Pa(stwa do wzi%cia udzia"u w krótkim badaniu, którego wyniki pos"u&# 

do przeprowadzenia analiz i prognoz rozwoju sektora turystycznego województwa podlaskiego 

w ramach  Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych.  

Udzielone przez Pa(stwa odpowiedzi wykorzystane zostan# w analizach dotycz#cych sytuacji 

ekonomicznej firm sektora turystycznego, czynników oddzia"uj#cych na sektor, otoczenia 

konkurencyjnego oraz stanu zatrudnienia. Jeste!my przekonani, &e wyniki bada( przedstawione przez 

Obserwatorium stanowi$ b%d# dla Pa(stwa 'ród"o cennych informacji w podejmowaniu decyzji 

zwi#zanych z dzia"alno!ci# Pa(stwa firmy.  

Zebrane dane pos"u&# wy"#cznie na potrzeby projektu Obserwatorium, wywiad jest anonimowy. 
 

Cz#$% I: Ogólna sytuacja ekonomiczna firm 
 
1. Jak oceniaj! Pa&stwo obecn! sytuacj# ekonomiczn! Pa&stwa firmy ? 

a)     bardzo dobra 
b)     dobra 
c)     %rednia 
d)     z!a 
e)     bardzo z!a 
f)     nie wiem, trudno powiedzie' 

2. Jak zmieni"a si# sytuacja ekonomiczna Pa&stwa firmy si# w ci!gu ostatnich 5 lat ? 

a)     zdecydowanie si$ poprawi!a 
b)     poprawi!a si$ 
c)     nie zmieni!a si$ 
d)     pogorszy!a si$  
e)     zdecydowanie pogorszy!a si$ 
f)     nie wiem, trudno powiedzie' 

3. Jak zmieni" si# poziom przychodów Pa&stwa firmy (w ci!gu ostatniego roku) ?  

a)    zdecydowanie si$ zwi$kszy! 
b)    zwi$kszy! si$ 
c)    pozosta! bez zmian 
d)     zmniejszy! si$ 
e)    zdecydowanie si$ zmniejszy! 
f)    trudno powiedzie' 

4. Jak w Pa&stwa ocenie zmieni si# sytuacja ekonomiczna firmy w ci!gu najbli'szych 3 lat ?  

a)    zdecydowanie poprawi si$ 
b)    poprawi si$ 
c)    nie zmieni si$ 
d)    pogorszy si$ 
e)    zdecydowanie si$ pogorszy 
f)    nie wiem trudno powiedzie' 
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Cz#$% II: Analiza czynników oddzia"uj!cych na sektor 
 

5. Jakie czynniki sprzyjaj! w najwi#kszym stopniu rozwojowi dzia"alno$ci Pa&stwa firmy? 

(prosz% oceni$ w skali od 1 do 5 poszczególne czynniki, gdzie 1 oznacza zupe"nie nie sprzyja  a 5 

bardzo sprzyja, za! 0 oznacza „nie mam zdania”) 

Czynniki  Odpowied( 

a) ekonomiczne 0   1   2   3   4   5 
b) spo!eczne 0   1   2   3   4   5 
c) polityczne 0   1   2   3   4   5 
d) techniczne 0   1   2   3   4   5 
e) demograficzne 0   1   2   3   4   5 
f) inne, jakie………. 1   2   3   4   5 
g) inne, jakie………. 1   2   3   4   5 
h) inne, jakie………. 1   2   3   4   5 
6. Jak oceniaj! Pa&stwo perspektyw# wzrostu poszczególnych parametrów 

charakteryzuj!cych Pa&stwa sektor w ci!gu najbli'szych 3 lat? 

 Parametr   Spadnie Nie zmieni 

si#  

Wzro$nie 

do 5% 

Wzro$nie 

 5-10% 

Wzro$nie 

powy'ej 10%

a) produkcja           
b) eksport           
c) spo(ycie krajowe           
d) koszt dzia!alno%ci           
e) nak!ady inwestycyjne           
f) zatrudnienie           
 

7. W jakim stopniu poni'sze czynniki utrudniaj! dzia"alno$% i rozwój Pa&stwa firmy? (prosz% 

oceni$ w skali od 1 do 5 poszczególne czynniki, gdzie 1 oznacza zupe"nie nie utrudnia a 5 bardzo 

utrudnia, za! 0 oznacza „nie mam zdania”) 

Czynniki  Odpowied( 

a) rosn#ce koszty zatrudnienia 0   1   2   3   4   5 
b) coraz silniejsza pozycja przetargowa odbiorców 0   1   2   3   4   5 
c) wysokie podatki 0   1   2   3   4   5 
d) niejasne i niestabilne przepisy prawne i podatkowe 0   1   2   3   4   5 
e) rosn#ca koncentracja i konsolidacja bran(y 0   1   2   3   4   5 
f) konkurencja ze strony firm krajowych 0   1   2   3   4   5 
g) konkurencja ze strony firm mi$dzynarodowych  0   1   2   3   4   5 
h) niesprawno%' instytucji (np. urz$dy skarbowe) 0   1   2   3   4   5 
i) niedostateczna poda( surowca 0   1   2   3   4   5 
j) wysokie ceny surowca 0   1   2   3   4   5 
k) niedobór wykwalifikowanych pracowników 0   1   2   3   4   5 
l) niestabilno%' kursu waluty  0   1   2   3   4   5 
m) zatory p!atnicze, problemy z p!ynno%ci# 0   1   2   3   4   5 
n) niski popyt 0   1   2   3   4   5 
o) trudno%ci z uzyskaniem finansowania dzia!alno%ci 0   1   2   3   4   5 
p) rozwój szarej strefy 0   1   2   3   4   5 
q) inne, jakie………………………… 1   2   3   4   5 
r) inne, jakie………………………… 1   2   3   4   5 
s) inne, jakie………………………… 1   2   3   4   5 
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8. W jakim stopniu poni'sze czynniki umo'liwiaj! Pa&stwa firmie skuteczne konkurowanie na 

rynku? (prosz% oceni$ w skali od 1 do 5 wa&no!$ poszczególnych czynników, gdzie 1 oznacza 

zupe"nie niewa&ny a 5 bardzo wa&ny, za! 0 oznacza „nie mam zdania”) 

Czynnik konkurencji Odpowied( 

a) wysoka jako%' %wiadczonych us!ug/produktów 1   2   3   4   5 
b) wysoka jako%' obs!ugi klienta 1   2   3   4   5 
c) skuteczny system promocji/reklamy/marketingu 1   2   3   4   5 
d) po!o(enie/lokalizacja prowadzonej dzia!alno%ci 1   2   3   4   5 
e) szeroka oferta produktowa 1   2   3   4   5 
f) wysoka innowacyjno%' (np. nowe produkty) 1   2   3   4   5 
g) posiadane zasoby kadrowe (personalne) 1   2   3   4   5 
h) ni(sze ceny 1   2   3   4   5 
i)  inne, jakie….  1   2   3   4   5 
j)  inne, jakie…. 1   2   3   4   5 
k)  inne, jakie…. 1   2   3   4   5 

 

9. Na czym koncentrowa"y si# inwestycje w Pa&stwa firmie w ci!gu ostatnich 5 lat? (prosz% 

wskaza$ maksymalnie 5 najistotniejszych dzia"a() 
a)     modernizacja lub budowa obiektów/infrastruktury 
b)     poprawa jako%ci produktów/us!ug 
c)     komputeryzacja 
d)     wdro(enie systemów zarz#dzania jako%ci# 
e)     wprowadzenie nowych produktów/us!ug 
f)     rozwój sieci sprzeda(y 
g)     dzia!ania promocyjno-marketingowe 
h)     inwestowanie w kapita! ludzki 
i)     brak inwestycji 
j)    inne, jakie?....................................................................................................... 

10. Czy w ci!gu ostatnich 5 lat przy finansowaniu inwestycji Pa&stwa firma korzysta"a z 

pomocy finansowej z funduszy unijnych? 

a)     tak 
b)     nie      (je&eli nie, to przej!$ do pytania 12) 

11. Jaki by" udzia" $rodków unijnych w warto$ci przeprowadzonych inwestycji? 

a)    do 10% 
b)    10-30% 
c)    30-50% 
d)    powy(ej 50% 

12. Dlaczego Pa&stwa firma nie korzysta"a z pomocy finansowej z funduszy unijnych ?   
a)     nie byli%my zainteresowani 
b)     nie posiadali%my dostatecznych informacji 
c)     nie spe!niali%my warunków, aby stara' si$ o dofinansowanie 
d)     aplikowali%my, ale nie przyznano nam %rodków 
e)     z innych powodów (jakich?)....................................................................... 

13. Czy Pa&stwa firma zamierza skorzysta% z funduszy unijnych w ci!gu najbli'szych 3 lat? 

a)     tak 
b)     nie, 

dlaczego………………………………………………………………………………………
… 

14. Jakie dzia"ania inwestycyjne zamierzaj! Pa&stwo podj!% w ci!gu najbli'szych 12 miesi#cy? 

(prosz% wskaza$ maksymalnie 4 najistotniejsze dzia"ania) 
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a)     inwestowanie w dzia!ania reklamowe, promocyjne 
b)     inwestowanie w budynki 
c)     inwestowanie w wyposa(enie techniczne 
d)     inwestowanie w wiedz$ i umiej$tno%ci pracowników 
e)     inwestowanie w doskonalenie oferowanych us!ug 
f)     inwestowanie w rozszerzenie asortymentu 
g)     inwestowanie w sie' dystrybucji 
h)     inne, jakie?............................................................................................... 
i)     nie b$d# podejmowane (adne dzia!ania 

15. Jakie przewiduj! Pa&stwo najwa'niejsze strategiczne kierunki rozwoju firmy w 

perspektywie najbli'szych 2-3 lat? (prosz% wskaza$ 3 najwa&niejsze odpowiedzi) 
a)     wzrost udzia!u w rynku 
b)     wzrost wielko%ci us!ug 
c)     nowe inwestycje 
d)     wspó!praca z dostawcami  
e)     rozszerzenie oferty produktowej 
f)     uruchomienie nowych kana!ów dystrybucji/promocji 
g)     rozszerzenie dzia!alno%ci na rynki zagraniczne 
h)     inne, jakie?.................................................................................................... 

16. Czy zamierzaj! Pa&stwo rozszerzy% dzia"alno$% na inne segmenty rynku? 

a)     tak 
b)     nie  
c)     nie wiem, trudno powiedzie' 

17. Czy przewiduj! Pa&stwo ekspansj# rynkow! poprzez przej#cie innych firm? 

a)     tak 
b)     nie  
c)     nie wiem, trudno powiedzie' 

 

 

 

Cz#$% III. Analiza otoczenia konkurencyjnego 
 
18. W jakim stopniu Pa&stwa zdaniem poni'sze czynniki utrudniaj! rozwój rynku 

turystycznego w Polsce? (prosz% oceni$ w skali od 1 do 5 poszczególne czynniki, gdzie 1 oznacza 

zupe"nie nie utrudnia a 5 bardzo utrudnia, za! 0 oznacza „nie mam zdania”) 

Czynnik  Odpowied( 

a) wysokie podatki 0   1   2   3   4   5 
b) wysokie koszty pracy 0   1   2   3   4   5 
c) wysokie koszty inwestycji pocz#tkowych 0   1   2   3   4   5 
d) rosn#ce ceny wp!ywaj#ce na mniejsz# konkurencyjno%' polskich 
produktów/us!ug 

0   1   2   3   4   5 

e) niespójne i niejasne przepisy prawne 0   1   2   3   4   5 
f) silna presja ze strony podmiotów funkcjonuj#cych w sektorze 0   1   2   3   4   5 
g) ma!a dost$pno%'  %rodków na inwestycje 0   1   2   3   4   5 
h) monopolizacja rynku 0   1   2   3   4   5 
i) inne, jakie……………………………. 1   2   3   4   5 
j) inne, jakie……………………………. 1   2   3   4   5 
k) inne, jakie……………………………. 1   2   3   4   5 
19. Jak oceniaj! Pa&stwo konkurencj# w swojej bran'y? 

a)    jest bardzo silna 
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b)    jest silna 
c)    jest s!aba 
d)    jest bardzo s!aba 
e)    brak konkurencji 

20. Jak oceniaj! Pa&stwo ryzyko pojawienia si# nowych przedsi#biorstw w obszarze 

prowadzonej dzia"alno$ci? 

a)    bardzo wysokie 
b)    wysokie 
c)    %rednie 
d)    niskie 
e)    bardzo niskie 
f)    nie wiem, trudno powiedzie' 

21. W jakim stopniu prowadzona przez Pa&stwa dzia"alno$% jest uzale'niona od rynku 

dostawców? 

a)     w bardzo wysokim 
b)     wysokim 
c)     %rednim 
d)     niskim 
e)     bardzo niskim 
f)     nie wiem, trudno powiedzie' 

22. Jak oceniaj! Pa&stwo udzia" dostawców w tworzeniu kosztów funkcjonowania prowadzonej 

dzia"alno$ci? 

a)     bardzo wysoki 
b)     wysoki 
c)     %redni 
d)     niski 
e)     bardzo niski 
f)     nie wiem, trudno powiedzie' 

 

Cz#$% IV. Analiza stanu zatrudnienia 

 

23. Prosz# szacunkowo okre$li% struktur# zatrudnienia w Pa&stwa firmie pod wzgl#dem 

wybranych cech: 

Cecha Warianty cechy Udzia" pracowników (w %) 

kobiety  
m$(czy&ni  P"e% 

razem 100% 
poni(ej 25 lat  

25 – 45 lat  
powy(ej 45 lat  

Wiek 

razem 100% 
podstawowe  
%rednie  
wy(sze  

Wykszta"cenie  

razem 100% 
umowa o prac$ na czas 

nieokre%lony 
 

Formy zatrudnienia 

umowa o prac$ na czas 
okre%lony 
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umowa zlecenie/ o dzie!o  
razem 100% 

 

24. Jakie zmiany w poziomie zatrudnienia nast!pi"y w Pa&stwa przedsi#biorstwie w ci!gu 

ostatnich 12 miesi#cy? 

a)      zatrudnienie wzros!o 
b)      zatrudnienie pozosta!o bez zmian 
c)      zatrudnienie spad!o 

25. Jakie planuj! Pa&stwo zmiany w poziomie zatrudnienia (w ci!gu najbli'szych 12 miesi#cy) 

w stosunku do aktualnego poziomu zatrudnienia? 

a)      wzrost poziomu zatrudnienia 
b)      utrzymanie poziomu zatrudnienia 
c)     zmniejszenie poziomu zatrudnienia  

26. Je$li planuj! Pa&stwo zatrudnienie nowych pracowników to z jakich przyczyn? 

a)     przej%cie na emerytur$, rent$ innego pracownika 
b)     zwi$kszenie popytu na produkty/us!ugi 
c)     rozszerzenie zakresu dzia!alno%ci 
d)     zwolnienie etatu z powodu przej%cia pracowników do innej firmy 
e)     wyjazd pracowników za granic$ 
f)     polepszenie sytuacji finansowej firmy 
g)     reorganizacja dzia!alno%ci firmy 
h)     inne, jakie?........................................................... 
i)     nie planujemy zatrudnienia nowych pracowników 

 
27. Czy obecny poziom kwalifikacji pracowników jest wystarczaj!cy? 

a)     zdecydowanie tak 
b)     raczej tak 
c)     trudno powiedzie' 
d)     raczej nie 
e)     zdecydowanie nie 

 
28. Jakie dostrzegaj! Pa&stwo braki w kwalifikacjach pracowników? 

a)     brak uprawnie" zawodowych 
b)     brak znajomo%ci j$zyków obcych 
c)     brak wiedzy fachowej 
d)     brak umiej$tno%ci obs!ugi komputera 
e)     zbyt niski poziom wykszta!cenia 
f)     inne (jakie?)…………………………………………………………………………… 

 
29. Czy byliby Pa&stwo zainteresowani szkoleniami dla pracowników? 

a)     zdecydowanie tak 
b)     raczej tak 
c)     trudno powiedzie' 
d)     raczej nie 
e)     zdecydowanie nie 

 
30. Je'eli jeste$cie Pa&stwo zainteresowani szkoleniami, to prosz# wskaza% preferowan! 

tematyk# szkole&: 

a)     ksi$gowo%' i podatki 
b)     kadry, p!ace, ZUS 
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c)     pozyskiwanie %rodków z UE 
d)     j$zyki obce 
e)     prawo zamówie" publicznych 
f)     obs!uga komputera 
g)     marketing 
h)     BHP 
i)     komunikacja interpersonalna 
j)     prawo 
k)     obs!uga klienta 
l)     zarz#dzanie zasobami ludzkimi 
m)     zarz#dzanie 
n)     inne 

(jakie?)…………………………………………………………………………………………
. 

 
31. Prosz# oceni% skuteczno$% metod rekrutacji pracowników (prosz% oceni$ w skali od 1 do 5 

poszczególne metody, gdzie 1 oznacza zupe"nie nie skuteczna a 5 bardzo skuteczna, za! 0 oznacza 

„nie mam zdania”) 

Metoda Odpowied( 

a)  samodzielne zg!oszenie kandydatów 0   1   2   3   4   5 
b)  po%rednictwo PUP 0   1   2   3   4   5 
c)  polecenie przez znajomych 0   1   2   3   4   5 
d)  polecenie przez pracowników firmy 0   1   2   3   4   5 
e)  og!oszenie w prasie 0   1   2   3   4   5 
f)   wewn$trzna rekrutacja 0   1   2   3   4   5 
g)  og!oszenie w Internecie 0   1   2   3   4   5 
h)  po%rednictwo firmy rekrutacyjnej 0   1   2   3   4   5 
i)   inne, jakie…………………………………………………… 1   2   3   4   5 
j)   inne, jakie…………………………………………………… 1   2   3   4   5 
k)  inne, jakie…………………………………………………… 1   2   3   4   5 
32. Prosz# wskaza% stanowiska pracy, na które najtrudniej znale(% pracowników 

1…………………………………………………………………………….. 
2……………………………………………………………………………… 
3……………………………………………………………………………… 
33. Czy istniej! w Pa&stwa przedsi#biorstwie wolne miejsca pracy? 

a)     tak, jakie?.................................................................................... 
b)     nie (prosz% przej!$ do pytania 35) 

34. Dlaczego nie zatrudnili Pa&stwo do tej pory pracowników na tych stanowiskach? 

a) brak kandydatów do pracy 
b) trwa proces rekrutacji 
c) osoby zg!aszaj#ce si$ nie posiadaj# odpowiednich kwalifikacji 
d) osoby zg!aszaj#ce si$ nie chc# podj#' pracy na zaproponowanych warunkach 

35. Jak oceniaj! Pa&stwo pozyskiwanie nowych pracowników? 

a) bardzo !atwe 
b) !atwe 
c) trudno powiedzie' 
d) trudne 
e) bardzo trudne 
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36. Czy byliby Pa�stwo skłonni zatrudni� osob� z grup ryzyka? 

Grupa ryzyka Tak Nie 

Absolwenci ���� ����

Niepełnosprawni ���� ����

Osoby w wieku 45+ ���� ����

Osoby z obszarów 
wiejskich ���� ����

METRYCZKA 
Na zako�czenie prosimy o podanie kilku informacji o Pa�stwa firmie 

1. PKD 

� 55 
� 56 
� 79 
2. Powiat…………………………..……………………………………………….. 
3. Forma prawna

� osoba fizyczna prowadz�ca działalno�� gospodarcz�
� Spółka z ograniczona odpowiedzialno�ci�
� spółka cywilna  
� spółka jawna  
� przedsi�biorstwo pa�stwowe  
� spółka partnerska  
� spółdzielnia 
� spółka komandytowa (komandytowo-akcyjna)  
� spółka akcyjna  
� inna forma, jaka?....................................................................

4. Firma funkcjonuje od roku…………………………………………………

5. Przychody uzyskane z działalno�ci turystycznej (w tys. zł): 

w roku 2007 

w roku 2008 

w tym na eksport (sprzeda� cudzoziemcom): 

w roku 2007 

w roku 2008 

6. Liczba pracuj�cych. W przypadku prowadzonej równie� innej działalno�ci ni� turystyczna, 

prosz� poda� tylko liczb� pracuj�cych w działalno�ci turystycznej: 

Lata 
Umowa na czas 

nieokre�lony 

Umowa na czas 

okre�lony 

Umowa zlecenie/ 

o dzieło 

2007  

2008    
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Zał�cznik nr 2. Scenariusz badania panelowego- wywiady grupowy z przedstawicielami 

sektora turystycznego 

Badanie determinant rozwojowych sektora turystyki 

Wst�p 5 minut 

– Przedstawienie si� prowadz�cych, powitanie uczestników, krótkie wyja�nienie celu spotkania i jego roli w 

ramach całego przedsi�wzi�cia badawczego. 

– Prezentacja zasad uczestnictwa w spotkaniu, informacja o nagrywaniu, zapewnienie o poufno�ci 

przekazywanych informacji. 

– Informacja o sposobie wykorzystania wyników oraz o mo�liwo�ci wgl�du w raport. 

Sytuacja ekonomiczna firm - 10 minut

– Porozmawiajmy na pocz�tek o sytuacji gospodarczej i jej wpływie na sytuacj� ekonomiczn� Pa�stwa 

przedsi�biorstwa. 

– W jakim stopniu ostatnie perturbacje gospodarcze na �wiecie wpłyn�ły na sytuacj� ekonomiczn� Pa�stwa 

firmy? Nast�pił wzrost czy te� spadek przychodów? 

– Czy zauwa�alne s� symptomy wychodzenia z kryzysu? 

– Jak w przyszło�ci b�dzie kształtował si� rozwój Pa�stwa przedsi�biorstw?  

Czynniki oddziałuj�ce na funkcjonowanie sektora turystycznego - 20 minut

– A teraz spróbujmy oceni� czynniki wpływaj�ce na funkcjonowanie sektora usług turystycznych. 

– Wymie�cie Pa�stwo czynniki sprzyjaj�ce rozwojowi Pa�stwa firm. Spróbujcie Pa�stwo okre�li� w jakim 

stopniu wpływaj� one na pomy�lno�� funkcjonowania Pa�stwa przedsi�biorstw? Czy które� z tych 

czynników mog� z czasem sta� si� ograniczeniami w rozwoju? 

– Poprosz� teraz o wskazanie najistotniejszych czynników ograniczaj�cych rozwój Pa�stwa działalno�ci 

gospodarczej. Spróbujcie Pa�stwo okre�li� który z tych czynników stanowi w tej chwili najwi�ksz� barier�

rozwoju.  

– Czy funkcjonowanie w warunkach gospodarki globalnej sprzyja czy te� ogranicza rozwój? 

– Czy niestabilno�� finansowa instytucji zewn�trznych ma wpływ na funkcjonowanie Pa�stwa 

przedsi�biorstw? 

– Prosz� wskaza� główne kierunki inwestycji w Pa�stwa firmach w ostatnich latach. Jakie inwestycje s�

planowane w przyszło�ci? 

– Jak oceniaj� Pa�stwo mo�liwo�� pozyskiwania �rodków UE na wsparcie działa� inwestycyjnych? 

– Czy zamierzacie Pa�stwo skorzysta� ze wsparcia zewn�trznego w przyszłych inwestycjach? Czy b�d� to 

�rodki UE czy te� inne �ródła finansowania? 

Analiza otoczenia konkurencyjnego – 20 minut

– Prosz� o ocen� działa� konkurencji na rynku na którym działacie. 

– Jakie podejmujecie Pa�stwo działania w celu podniesienia swojej konkurencyjno�ci na rynku? 

– Czy działanie w warunkach gospodarki globalnej zwi�ksza czy te� zmniejsza ryzyko działania? 

– W jakim stopniu poziom wykwalifikowania kadry sprzyja wzrostowi konkurencyjno�ci? 

– Czy zewn�trzne wsparcie finansowe (�rodki UE) mo�e przyczyni� si� do wzrostu konkurencyjno�ci 

Pa�stwa przedsi�biorstw? 

– Jaki jest ryzyko pojawienia si� silnej konkurencji na rynku na którym Pa�stwo działaj�? 
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Zatrudnienie w przedsi�biorstwach bran�y turystycznej – 20 minut

– Prosz� oceni� jako�� zatrudnienia w Pa�stwa przedsi�biorstwach. Czy poziom wykształcenia i umiej�tno�ci 

pracowników jest wystarczaj�cy? 

– Jakie s� przewa�aj�ce formy zatrudnienia? 

– Jakie s� podstawowe metody rekrutacji w Pa�stwa przedsi�biorstwach? 

– Jak jest stabilno�� zatrudnienia w Pa�stwa przedsi�biorstwach? 

– Czy nowi pracownicy potrzebuj� długich okresów szkoleniowych dla uzyskania pełnej wydajno�ci? 

– W jakim stopniu zmiany w otoczeniu gospodarczym wpływaj� na potrzeb� doszkalania pracowników i 

samych przedsi�biorców? 

– W jakim stopniu perturbacje gospodarcze ostatnich miesi�cy wpłyn�ły na poziom zatrudnienia w Pa�stwa 

przedsi�biorstwach? 

– Czy planujecie Pa�stwo zatrudnianie nowych pracowników i czym to b�dzie spowodowane (wymiana 

kadry, powi�kszenie firmy itp..)? 

– Jak odnosz� si� Pa�stwo do mo�liwo�ci zatrudniania: absolwentów, niepełnosprawnych i osób w wieku 

przedemerytalnym? 

Dzi�kuj� za cenne uwagi, które zostan� wykorzystane w opracowaniu raportu 


