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WPROWADZENIE. CEL I ZAWARTO�� OPRACOWANIA 
Badania przyjazdowej turystyki zagranicznej do Polski s� prowadzone przez Instytut Tury-

styki w ramach Programu Bada� Statystycznych Statystyki Publicznej; finansuje je Minister-
stwo Gospodarki i Pracy. 

Przedmiotem tych bada� s�: charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzaj�cych Pol-
sk�, charakterystyka ich pobytu w Polsce oraz okre�lenie wielko�ci i struktury wydatków po-
niesionych w Polsce przez odwiedzaj�cych jednodniowych i turystów. 

Uzyskane wyniki stanowi� baz� �ródłow� do szczegółowych analiz turystyki przyjazdowej 
pod k�tem: krajów pochodzenia turystów, poszczególnych segmentów rynku, regionalnego 
zró�nicowania turystyki itp. Dzi�ki cykliczno�ci bada� mo�liwa jest obserwacja wieloletnich 
trendów. Badanie wydatków słu�y ponadto do oszacowania wpływów z turystyki przyjazdo-
wej i wykonania analiz na potrzeby rachunku satelitarnego turystyki. Wyniki bada� wykorzy-
stuje si� te� do przygotowywania materiałów dla mi�dzynarodowych organizacji zajmuj�cych 
si� statystyk� turystyki, jak na przykład WTO. 

Do 2001 roku wyniki bada� przedstawiano w dwu odr�bnych publikacjach: jedna po�wi�-
cona była wydatkom cudzoziemców, druga za� – szczegółowej charakterystyce przyjazdów tu-
rystów do Polski. Wyniki cało�ci bada� ankietowych zrealizowanych w ramach tematu „Tury-
styka zagraniczna” w 2002 roku omówiono w jednej publikacji. Tak samo post�piono obecnie. 

Pierwsza cz��� jest po�wi�cona zagadnieniom metodologicznym. Mimo �e organizacja 
i przebieg bada� wykonanych w Polsce w 2003 roku nie zmieniły si�, podobne były te� me-
tody szacowania liczby turystów i globalnych wpływów dewizowych z turystyki przyjazdo-
wej, dla wygody czytelników powtarzamy – z odpowiednimi modyfikacjami – odpowiednie 
fragmenty za publikacj� z 2002 roku1. Dodatkowo informujemy o zmianach wprowadzonych 
w 2004 roku i zamierzeniach na przyszło�� w zakresie bada� turystyki przyjazdowej w Polsce. 
W drugiej cz��ci omawiamy tendencje w turystyce �wiatowej i europejskiej (mi�dzynarodowy 
ruch turystyczny, przychody z turystyki mi�dzynarodowej i nowe zjawiska w turystyce euro-
pejskiej w 2003 r.). 

Prezentacja wyników bada� Instytutu Turystyki zawarta w trzeciej cz��ci nie ogranicza si� 
do omówienia rezultatów uzyskanych w 2003 roku: stan obecny turystyki przyjazdowej poka-
zano na tle wyników bada� z poprzednich lat. Równie� w analizie ruchu przyjazdowego do 
Polski, opartej na danych GUS, posługujemy si� trendami wieloletnimi (1997-2003).  

Szczegółowo omówiono nast�puj�ce zagadnienia: cele pobytu w Polsce, długo�� pobytu, 
form� organizacyjn� przyjazdów do Polski, wykorzystywan� baz� noclegow�, sposoby sp�-
dzania czasu w Polsce, odwiedzane regiony i miasta, �rodki transportu, ocen� pobytu w Polsce 
i cechy demograficzne turystów. W rozdziałach po�wi�conych wydatkom okre�lono przy-
chody dewizowe Polski z tytułu zagranicznej turystyki przyjazdowej na podstawie analizy 
wielko�ci wydatków turystów zagranicznych i odwiedzaj�cych jednodniowych oraz struktur� 
wydatków według podstawowych grup (nocleg, wy�ywienie, usługi rekreacyjne, zakupy oraz 
inne wydatki), z uwzgl�dnieniem kraju zamieszkania cudzoziemców, długo�ci i celu wizyty, 
typu wykorzystywanej bazy noclegowej, miejsca pobytu i innych zmiennych. Szczególn� 
uwag� po�wi�cili�my segmentacji rynku według głównego celu przyjazdu i najwa�niejszych 
krajów generuj�cych ruch turystyczny do Polski. 

Publikacj� zamyka omówienie stosowanych poj�� i wykaz wykorzystanej literatury. 

                                                      
1 W. Bartoszewicz, T. Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2002 roku. Instytut Turystyki 
Warszawa 2003.  
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CZ��� I. METODOLOGIA I CHARAKTERYSTYKA BADA� 
ZAGRANICZNEJ TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ 

1. Metody badania stosowane w wybranych krajach 

System zbierania danych opiera si� na informacjach uzyskiwanych bezpo�rednio od tury-
stów w miejscach ich zakwaterowania (hotelach, motelach, pensjonatach itp.) b�d� na przej-
�ciach granicznych. Te dwa podej�cia do statystyki turystyki stosowane przez ró�ne kraje 
europejskie znajduj� odzwierciedlenie w zbiorczych opracowaniach statystycznych ogłasza-
nych przez WTO. Informacje o liczbie turystów mi�dzynarodowych odwiedzaj�cych poszcze-
gólne kraje oznaczone s� nast�puj�co: 
• TF – mi�dzynarodowe przyjazdy turystów liczone na granicach (bez odwiedzaj�cych 

jednodniowych);  
• VF – mi�dzynarodowe przyjazdy liczone na granicach (ł�cznie z odwiedzaj�cymi 

jednodniowymi);  
• TCE – tury�ci zagraniczni korzystaj�cy z obiektów noclegowych zakwaterowania 

zbiorowego. 
Z ró�nych sposobów gromadzenia informacji statystycznych wynika ich ograniczona po-

równywalno��, cho� niejednokrotnie dane gromadzone przy u�yciu ró�nych metod s� prezen-
towane obok siebie w jednym zestawieniu. Je�li porównujemy na przykład zbli�one liczby 
przyjazdów do Polski i Austrii, musimy by� �wiadomi, �e nie mówi� one o tym samym: czym 
innym jest bowiem liczba turystów w ogóle, czym innym za� liczba turystów zarejestrowanych 
w obiektach noclegowych zakwaterowania zbiorowego.  

Tabele ogłaszane przez WTO2 ujawniaj�, jakim rodzajem danych dysponuj� poszczególne 
kraje.  
• Tury�ci zagraniczni korzystaj�cy z obiektów noclegowych zakwaterowania zbiorowego 

(TCE): Austria, Niemcy, Holandia, Belgia, Chorwacja, Czechy, Norwegia, Szwecja, Dania, 
Słowenia, Słowacja, Luksemburg. 

• Mi�dzynarodowe przyjazdy turystów na granicach, bez odwiedzaj�cych jednodniowych 
(TF): Francja, Hiszpania, Włochy, Polska, Grecja, Portugalia, Szwajcaria, Turcja, Irlandia, 
Ukraina, Rumunia, Bułgaria, Finlandia, Cypr, Estonia, Malta, Litwa, Łotwa.  

• Mi�dzynarodowe przyjazdy na granicach, ł�cznie z odwiedzaj�cymi jednodniowymi (VF): 
W. Brytania, Rosja.  

• Proste oszacowanie polegaj�ce na podzieleniu liczby przyjazdów przez dwa (VF/2): 
W�gry. 
Stosowanie metody pełnej (rejestr całej populacji) w wielu wypadkach jest niemo�liwe; 

a i metoda reprezentacyjna cz�sto wymaga rozmaitych korekt, polegaj�cych na doszacowaniu 
brakuj�cych wielko�ci i zastosowaniu wag koryguj�cych prób�.  

Je�li chodzi o badanie wydatków turystów, to oprócz problemów zwi�zanych z dokładnym 
okre�leniem rozmiarów badanej populacji, nastr�cza ono dodatkowe trudno�ci. Przyst�pienie 
przez wielu członków Unii Europejskiej do układu z Schengen, likwiduj�cego kontrole gra-
niczne pomi�dzy niektórymi krajami europejskimi, oraz wprowadzenie jednolitej waluty 
powoduj�, �e monitorowanie przepływu pieni�dza pod��aj�cego za turyst� staje si� niemo�-
liwe, a tam, gdzie jeszcze wyst�puje, cho� w okrojonej formie – nieadekwatne w stosunku do 
potrzeb. Szacuje si�, �e po wprowadzeniu euro około 50% globalnych przepływów finanso-

                                                      
2 Patrz np. tabela 4. 
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wych pomi�dzy krajami członkowskimi UE przestaje by� w ogóle uchwytne. W tej sytuacji 
jedynym wyj�ciem jest stworzenie takich mechanizmów statystycznej rejestracji zjawisk, które 
pozwol� ujawni� potoki podró�nych, ich wielko��, struktur� i kierunki oraz pozwol� ustali� 
przeci�tne  wydatki na osob�. Z kolei tam, gdzie ci�gle mo�liwe jest szacowanie warto�ci 
transakcji dokonywanych przez jednostki gospodarki turystycznej lub szacowanie wielko�ci 
wydatków indywidualnych turystów, potrzebne s� dane do analizy tych wydatków według po-
szczególnych kategorii, takich chocia�by jak transport, �ywno�� czy zakupy, lub te� 
w poszczególnych segmentach rynku. Dalsza analiza wydatków w takich kategoriach, jak: 
sposób przekroczenia granicy, kraj stałego pobytu, cele i motywy podró�y, rodzaj 
zakwaterowania czy stopie� spakietyzowania produktu, jest niezwykle po�yteczna, a jej 
rezultaty przydatne na ró�nych poziomach agregacji.  

Według analiz WTO, uwzgl�dniaj�cych projekty badawcze Kanady, Finlandii, Francji, 
Włoch, Meksyku, Hiszpanii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych, szacowanie wydatków cudzo-
ziemców poniesionych na terenie odwiedzanego kraju z reguły zwi�zane jest ze stosowaniem 
kilku ró�nych, ł�czonych metod, uwzgl�dniaj�cych zarówno rejestracj� zjawisk (administra-
cyjna rejestracja ruchu na granicach, liczenie przeje�d�aj�cych pojazdów, rejestracja przepły-
wów finansowych dokonywana przez banki centralne itp.), jak i badania ankietowe (na grani-
cach, w obiektach noclegowych, na stacjach benzynowych). Szwecja, która zasadniczo ograni-
cza si� do pomiaru liczby go�ci w bazie noclegowej, w celu uzyskania bli�szej charakterystyki 
turystów, prowadzi te� okresowe badania na przej�ciach granicznych3. 

Poniewa� w poszczególnych krajach stosuje si� ró�ne rozwi�zania organizacyjne i niejed-
norodne metodologie, w trosce o porównywalno�� danych w skali mi�dzynarodowej,  WTO 
próbuje przeforsowa� projekt ujednoliconej metody prowadzenia bada� na podstawie standar-
dowego kwestionariusza4. 

2. Metodologia polskich bada� granicznych  

W Polsce regularne badania sonda�owe na przej�ciach granicznych prowadzi Instytut Tury-
styki. Podstaw� tych bada� s� zamówienia rz�dowe w ramach Programu Bada� Statystycz-
nych Statystyki Publicznej.  

Realizuj�c badania w�ród turystów i odwiedzaj�cych jednodniowych, Instytut Turystyki 
posługuje si� trzema narz�dziami badawczymi:  
1. ankiet� ITTZ-1, przeznaczon� dla turystów, ukierunkowan� na badanie wydatków 

poniesionych w zwi�zku z pobytem w Polsce – zarówno na terenie naszego kraju, jak 
i przed podró��, 

2. ankiet� ITTZ-2, przeznaczon� dla turystów (osób korzystaj�cych na terenie Polski 
przynajmniej z jednego noclegu), ukierunkowan� na badanie celów, motywów i form 
przyjazdów do Polski,  

3. ankiet� ITTZ-4, dla odwiedzaj�cych jednodniowych, dostosowan� do charakteru ich po-
bytu w Polsce. Osobne badanie odwiedzaj�cych jednodniowych przeprowadzane jest od 
wielu lat ze wzgl�du na specyfik� ruchu podró�nych do Polski, a zwłaszcza ze wzgl�du na 
du�y udział wydatków na zakupy, spowodowany ró�nicami cen oraz niejednorodn� sytu-
acj� gospodarcz� na rynkach polskim i krajów o�ciennych.  

                                                      
3 Swedish Tourist Authority (http://www.tourist.se) zamawia badania zwane IBIS (ostatnio prowadzone w okresie 
od lipca 2000 do czerwca 2003; w tym czasie uzyskano 40 tys. wywiadów).    
4 Zało�enia metodyczne Measuring Visitor Expenditure for Inbound Tourism i wzór kwestionariusza s� dost�pne na 
stronach WTO pod adresem: http://www.world-tourism.org/frameset/frame_statistics.html;  
tam�e – inne dokumenty dotycz�ce rachunku satelitarnego (TSA). 
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2.1. Charakterystyka narz�dzi badawczych 

Ankiety ITTZ-1 i ITTZ-4 (wydatki turystów) 
Je�li chodzi o ankiety ukierunkowane na badanie wydatków poniesionych w zwi�zku z po-

bytem w Polsce, trzeba przede wszystkim podkre�li�, �e badanie wydatków konsumentów, 
w tym tak�e turystów, jest trudnym zadaniem, z reguły obci��onym du�ym ryzykiem bł�du. 
Wynika to z trzech głównych powodów: 
• łatwego zapominania przez konsumentów ile, gdzie i na co wydali pieni�dze, oraz cz�stego 

niedoszacowywania b�d� przeszacowywania podawanych sum, w zale�no�ci od miejsca 
i czasu badania, 

• braku mo�liwo�ci podziału wydatków ponoszonych w grupach (np. rodzinach) na wydatki 
indywidualne, 

• cz�sto spotykanej niech�ci do podawania informacji na ten temat.  
Utrudnienia te napotyka si� równie� w badaniach wydatków cudzoziemców (nierezyden-

tów) w innych krajach. Mimo �wiadomo�ci, �e uzyskiwane wyniki nie s� precyzyjne, warto 
pami�ta�, �e w turystyce mi�dzynarodowej, zwłaszcza europejskiej, badanie ankietowe jest 
w praktyce jedynym sposobem ustalania poziomu wydatków.  

We wszystkich dotychczasowych badaniach Instytutu Turystyki przyj�to zasad�, �e jedn� 
ankiet� mo�e wypełni� osoba b�d� grupa osób wspólnie ponosz�cych wydatki w czasie pobytu 
w Polsce i dysponuj�cych na ten czas wspólnym bud�etem (w j�z. angielskim nazywana cz�-
sto travelling party). Taki sposób badania dopuszczany jest w zaleceniach metodologicznych 
WTO5, jak równie� stosowany w innych krajach, zarówno europejskich, jak i pozaeuropej-
skich (np. w Hiszpanii, Finlandii, Szwecji, Kanadzie, USA). Warto podkre�li� ponadto, �e 
istotn� z punktu widzenia metodologii bada� wydatków zasad� ustalania ich wielko�ci jest 
w pierwszym rz�dzie pytanie o cał� pozostawion� w Polsce sum�, a nast�pnie o szacunkowy 
podział ogółu wydatków na wymienione w ankiecie grupy. Podobna zasada ustalania wielko-
�ci wydatków przyj�ta jest np. w badaniach kanadyjskich, ameryka�skich czy fi�skich. Nale�y 
pami�ta�, �e jest to jedna z podstawowych ró�nic metodologicznych mi�dzy badaniami Insty-
tutu Turystyki a GUS.  

Zgodnie z zaleceniami WTO, w badaniu Instytutu Turystyki z grupy wydatków na tury-
styk� wył�czono: a) zakupy w celach handlowych, tj. w celu odsprzedania, b) inwestycje ka-
pitałowe dokonywane na terenie odwiedzanego kraju, c) darowizny gotówkowe na rzecz 
krewnych i znajomych, a tak�e darowizny dla instytucji. Ta pierwsza grupa wydatków mo�e 
by� wył�czona zarówno za pomoc� pytania o główne cele przyjazdu do Polski (ITTZ-1: pyt. 
9), jak i o rodzajow� struktur� wydatków (ITTZ-1: pyt. 7). Ankieta pozwoliła tak�e na pomi-
ni�cie wydatków na transport mi�dzynarodowy (zgodnie z zaleceniami MFW) – kwestiona-
riusz ITTZ-1: pyt. 6.  

Warto zwróci� uwag�, �e w ankiecie zastosowanej do badania wydatków turystów odr�b-
nemu badaniu poddano wydatki czterech grup respondentów, wyró�nionych ze wzgl�du na 
sposób organizacji podró�y i stopie� zaanga�owania organizatorów turystyki (pyt. 3): 
1. tych, którzy korzystali z pełnej obsługi biur podró�y (przyje�d�ali na zorganizowane, z re-

guły grupowe wycieczki, pobyty) lub przyje�d�ali indywidualnie, ale korzystali z po�red-
nictwa biur podró�y b�d� agencji turystycznych wykupuj�c wszystkie podstawowe �wiad-
czenia; 

2. tych, którzy wykupili w biurach podró�y lub agencjach cz��� usług (np. tylko noclegi); 
3. tych, którzy korzystali jedynie z po�rednictwa w rezerwacji; 
4. tych, którzy przyje�d�ali indywidualnie i w ogóle nie korzystali z usług po�redników. 

                                                      
5 Collection of Tourism Expenditure Statistics. A Technical Manual. WTO Madryt 1995, s. 37. 
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Taki podział respondentów sprawia, �e pytanie 3 w poł�czeniu z pytaniem 6 pozwala 
w przybli�eniu oszacowa� warto�� usług sprzedawanych w formie pakietów w miejscu za-
mieszkania turystów. Wynika to z tre�ci pytania 6, w którym poproszono turystów o podj�cie 
próby okre�lenia wysoko�ci wydatków poniesionych przed podró�� i ich podziału na trzy pod-
stawowe kategorie: 
1. koszty zakupu całego pakietu b�d� przedpłaty na cz��� usług, 
2. koszty transportu, 
3. inne wydatki. 

Nale�y jednak pami�ta�, �e dane o wydatkach ponoszonych przed podró�� nie s� w pełni 
miarodajne i nie mog� słu�y� jako �ródło informacji o ewentualnych wpływach dewizowych 
Polski. W tej grupie wydatków znalazły si� bowiem zarówno sumy, które wpłyn�ły po�rednio 
do Polski poprzez biura podró�y i polskich przewo�ników, jak i te, które pozostały za granic� 
(koszty usług transportowych zakupionych u obcych przewo�ników, prowizje zagranicznych 
biur podró�y itp.). A zatem uzyskane dane nie pozwalaj� wyodr�bni� tej cz��ci wydatków, 
która jest przeznaczona na pokrycie kosztów �wiadczenia usług na terenie Polski. Nie daj� 
równie� odpowiedzi na pytanie o struktur� pakietów. 

Osoby, które przyjechały indywidualnie i nie korzystały z usług po�redników, oraz osoby, 
które korzystały jedynie z po�rednictwa w rezerwacji, poproszone zostały o dokonanie po-
działu wydatków poniesionych na terenie Polski na sze�� podstawowych rodzajów: 
1. koszty noclegów, 
2. wydatki na wy�ywienie, 
3. koszty transportu (w tym zakup paliwa), 
4. usługi rekreacyjne, sportowe, zwi�zane ze zwiedzaniem, 
5. wydatki na zakupy (upominki b�d� zakupy przeznaczone na własny u�ytek,  

bez zamiaru odsprzedania), 
6. wydatki na zakupy dokonane w celu odsprzedania, 

i inne koszty, nie uwzgl�dnione w sze�ciu poprzednich punktach. 
Je�li chodzi o przestrzenn� alokacj� popytu turystów-nierezydentów, jest ona utrudniona 

przede wszystkim ze wzgl�du na to, �e respondenci wskazuj� na odwiedzenie kilku regionów 
(województw) w czasie tej samej podró�y, nie podaj�c liczby noclegów zwi�zanych z poby-
tami w ró�nych miejscach. Istnieje tylko mo�liwo�� wyodr�bnienia długo�ci pobytu w wybra-
nych du�ych miastach. 

Skrócona i uproszczona wersja ankiety dla odwiedzaj�cych jednodniowych (ITTZ-4) ma 
przede wszystkim na celu ustalenie ł�cznych wydatków tej grupy nierezydentów. Wprawdzie 
w kwestionariuszu nie dopuszczono mo�liwo�ci wskazania na zakupy w celu odsprzedania 
jako jeden z celów podró�y (mo�na si� spodziewa�, �e ta grupa podró�nych wskazała na słu�-
bowy lub handlowy charakter podró�y), poproszono jednak o podział dokonanych wydatków 
na wy�ywienie, transport, usługi rekreacyjne, zakupy (w tym: na własne potrzeby i w celu od-
sprzedania) oraz inne wydatki. Taka konstrukcja pytania jest z pewno�ci� lepiej dostosowana 
do specyfiki jednodniowego ruchu przyjazdowego do Polski, zwłaszcza z krajów s�siedzkich. 
Pozwala na ujawnienie wielko�ci zakupów, a co za tym idzie, oszacowanie udziału wydatków 
na zakupy w strukturze wydatków ogółem. Pozwala równie� na wył�czenie – zgodnie z zale-
ceniami WTO – zakupów w celach handlowych (tj. w celu odsprzedania) z grupy wydatków 
na turystyk�. Dzi�ki temu mo�na skorygowa� sposób liczenia ł�cznych przychodów dewizo-
wych i dostosowa� go w pełni do wymaga� metodologicznych WTO. Badanie struktury ro-
dzajowej wydatków jest badaniem stosunkowo nowym, a wi�c jego wyniki – do czasu po-
twierdzenia w kolejnych latach – powinny by� wykorzystywane z du�� ostro�no�ci�.  
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Ankieta ITTZ-2 (cele, motywy i formy przyjazdów) 
W ankiecie ITTZ-2 warto zwróci� uwag� na mo�liwy do uzyskania na jej podstawie po-

dział respondentów ze wzgl�du na stopie� korzystania z usług po�rednickich i stopie� „spa-
kietyzowania” usług, czyli:  
• korzystaj�cych z wyjazdów w cało�ci zorganizowanych przez biuro podró�y lub inne 

organizacje (zakupione wszystkie podstawowe usługi: noclegi, transport, wy�ywienie), 
• wykupuj�cych cz��� usług, 
• korzystaj�cych jedynie z rezerwacji, 
• organizuj�cych wyjazd zupełnie samodzielnie, bez wcze�niejszej rezerwacji i po�rednictwa. 

Istnieje mo�liwo�� okre�lenia głównego celu przyjazdu i dezagregacji zawodowych lub 
słu�bowych celów podró�y (udział w targach, kongresach, prowadzenie samodzielnych intere-
sów, prowadzenie interesów w imieniu firmy itp.). Na charakterystyk� przyjazdów do Polski 
uzyskan� dzi�ki ankiecie ITTZ-2 składaj� si� ponadto: długo�� pobytu w Polsce (mierzona 
liczb� noclegów), sposób sp�dzania czasu w Polsce: pobyt w miastach, w rejonach o walorach 
turystycznych i krajobrazowych (nadmorskie, górskie, pojezierne), turystyka wiejska, tury-
styka objazdowa, wykorzystywany �rodek transportu, liczba noclegów w odwiedzanych wo-
jewództwach i wi�kszych miastach oraz ocena pobytu według takich kryteriów, jak: koszty 
pobytu, warunki dojazdu, poziom usług, stan sanitarny, stan bezpiecze�stwa, atrakcyjno�� tu-
rystyczna, dost�pno�� informacji. Zbiera si� tak�e podstawowe informacje demograficzne 
(płe�, wiek, wykształcenie). 

Poniewa� cz��� pyta� w ankietach ITTZ-1 i ITTZ-2 jest identyczna, istnieje mo�liwo�� za-
gregowania w odpowiednim zakresie zbiorów danych pochodz�cych z obu ankiet. Dzi�ki 
temu, dysponuj�c wi�ksz� prób�, mamy szans� na uzyskanie dokładniejszych wyników, 
zwłaszcza w podziale na kraje. Na potrzeby niniejszej publikacji ł�cznie opracowano te dane, 
które dotycz� celów pobytu oraz odwiedzanych województw i miast.  

2.2. Sposób organizacji i przebieg bada� w 2003 roku 

Podobnie jak w poprzednich latach, badania realizowano na przej�ciach granicznych. An-
kieterzy rozdawali kwestionariusze (w dziesi�ciu wersjach j�zykowych) cudzoziemcom 
opuszczaj�cym nasz kraj. Ka�dy rodzaj ankiety wr�cza si� niezale�nie ró�nym respondentom. 
Badaniem obj�te s� osoby w wieku 15 i wi�cej lat. Ankiet� ITTZ-2 wypełniaj� pojedyncze 
osoby, ankiety ITTZ-1 i ITTZ-4 mo�e wypełni� osoba b�d� grupa osób wspólnie ponosz�cych 
wydatki w czasie pobytu w Polsce i dysponuj�cych na ten czas wspólnym bud�etem.  

Badania wykonano w sze�ciu turach: w lutym, kwietniu, na przełomie czerwca i lipca, 
w sierpniu, pa�dzierniku i grudniu 2003 roku. Ka�da tura bada� obejmowała 12 lub 13 przej�� 
granicznych. Ł�cznie w ci�gu całego roku prowadzono badania na 34 przej�ciach.  

W 2003 roku zebrano ł�cznie 22 043 ankiety dotycz�ce wydatków, z czego po weryfikacji 
do dalszych analiz zakwalifikowano 22 026. Analiz� obj�to 42 906 osób: 51,3% to tury�ci, 
reszta – odwiedzaj�cy jednodniowi. Zarówno w�ród turystów, jak i odwiedzaj�cych jedno-
dniowych przewa�aj� osoby podró�uj�ce z rodzin� lub znajomymi. W 2003 roku ich udział 
wyniósł ponad 78,5% w�ród turystów i 82,6% w�ród odwiedzaj�cych jednodniowych. 

Na pytania ankiety po�wi�conej szczegółowej charakterystyce turystów i ich pobytu  
w Polsce odpowiedziało w 2003 roku 11 986 osób.  

Podobnie jak w poprzednich latach, struktura próby według krajów zamieszkania respon-
dentów ró�ni si� nieco od oszacowanej struktury zbiorowo�ci generalnej; wynika to 
z konieczno�ci obj�cia badaniem wielu wa�nych rynków generuj�cych ruch turystyczny do 
Polski i zapewnienia im dostatecznej reprezentacji. W dalszych obliczeniach struktura próby 
jest korygowana systemem wag. 
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Tab. 1. Realizacja ankiet ITTZ-1 według miesi�cy i przej�� granicznych w 2003 roku 

Ankieta ITTZ-1 Luty Kwiecie� Czerwiec Sierpie�Pa�dziernik Grudzie� Razem
Bobrowniki 0 0 249 0 0 197 446
Barwinek 0 19 0 0 0 50 69
Budzisko 0 80 0 187 0 138 405
Bezledy 120 0 0 0 60 0 180
Chałupki 0 100 0 0 100 0 200
Chy�ne 0 0 59 0 100 0 159
Cieszyn 127 148 192 180 0 180 827
Dorohusk 226 0 0 244 0 0 470
Gdynia–port 0 74 0 0 0 0 74
Gronowo 0 0 100 0 0 59 159
Hrebenne 0 125 0 0 0 54 179
Jakuszyce 0 0 69 0 0 99 168
J�drzychowice 180 0 0 239 0 0 419
Kraków-Balice 0 0 0 98 0 0 98
Kunowice (kol.) 0 0 0 0 20 0 20
Kołbaskowo 0 0 203 0 0 250 453
Kostrzy� 0 352 0 190 0 0 542
Kudowa-Słone 98 0 0 140 0 0 238
Korczowa 0 0 201 0 0 0 201
Lubieszyn 141 0 0 0 236 0 377
Łysa Polana 59 0 0 90 0 0 149
Medyka 0 150 0 0 172 0 322
Ogrodniki 150 0 146 0 70 0 366
Olszyna 219 0 0 0 260 0 479
Porajów-Hradek 0 0 0 0 99 0 99
Połowce 0 0 0 82 0 0 82
Słubice 0 397 0 0 264 0 661
Sieniawka 0 0 140 0 0 0 140
�winouj�cie 93 0 51 99 93 92 428
�wiecko 279 0 320 280 0 319 1198
Terespol 0 173 0 0 227 0 400
Ok�cie 175 177 199 179 178 199 1107
Zebrzydowice (kol.) 0 0 0 39 0 0 39
Zgorzelec 0 203 0 0 0 228 431
Ogółem 1867 1998 1929 2047 1879 1865 11585
�ródło: Badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Tab. 2. Realizacja ankiet ITTZ-2 według miesi�cy i przej�� granicznych w 2003 roku 

Ankieta ITTZ-2 Luty Kwiecie� Czerwiec Sierpie� Pa�dziernik Grudzie� Razem 
Bobrowniki 0 0 250 0 0 200 450 
Barwinek 0 20 0 0 0 50 70 
Budzisko 0 80 0 190 0 144 414 
Bezledy 120 0 0 0 60 0 180 
Chałupki 0 100 0 0 100 0 200 
Chy�ne 0 0 60 0 100 0 160 
Cieszyn 130 150 200 180 0 180 840 
Dorohusk 230 0 0 251 0 0 481 
Gdynia–port 0 89 0 0 0 0 89 
Gronowo 0 0 100 0 0 56 156 
Hrebenne 0 120 0 0 0 170 290 
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Ankieta ITTZ-2 Luty Kwiecie� Czerwiec Sierpie� Pa�dziernik Grudzie� Razem 
Jakuszyce 0 0 70 0 0 100 170 
J�drzychowice 180 0 0 240 0 0 420 
Kraków-Balice 0 0 0 100 0 0 100 
Kunowice (kol.) 0 0 0 0 21 0 21 
Kołbaskowo 0 0 240 0 0 249 489 
Kostrzy� 0 352 0 191 0 0 543 
Kudowa-Słone 100 0 0 140 0 0 240 
Korczowa 0 0 200 0 0 0 200 
Lubieszyn 150 0 0 0 280 0 430 
Łysa Polana 60 0 0 100 0 0 160 
Medyka 0 150 0 0 200 0 350 
Ogrodniki 150 0 150 0 70 0 370 
Olszyna 220 0 0 0 259 0 479 
Porajów-Hradek 0 0 0 0 100 0 100 
Połowce 0 0 0 100 0 0 100 
Słubice 0 401 0 0 260 0 661 
Sieniawka 0 0 139 0 0 0 139 
�winouj�cie 100 0 69 107 100 100 476 
�wiecko 280 0 318 279 0 320 1197 
Terespol 0 180 0 0 230 0 410 
Ok�cie 180 181 201 190 178 200 1130 
Zebrzydowice (kol.) 0 0 0 20 0 0 20 
Zgorzelec 0 220 0 0 0 231 451 
Ogółem 1900 2043 1997 2088 1958 2000 11986 
�ródło: Badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Tab. 3. Realizacja ankiet ITTZ-4 według miesi�cy i przej�� granicznych w 2003 roku 

Ankieta ITTZ-4 Luty Kwiecie� Czerwiec Sierpie�Pa�dziernik Grudzie� Razem
Bobrowniki 0 1 143 0 0 100 244
Barwinek 0 59 0 0 0 100 159
Budzisko 0 40 0 98 0 60 198
Bezledy 77 0 0 0 60 0 137
Chałupki 0 230 0 0 238 0 468
Chy�ne 0 1 99 0 120 0 220
Cieszyn 200 220 259 199 0 300 1178
Dorohusk 194 0 0 192 0 0 386
Gronowo 0 0 50 0 0 50 100
Hrebenne 0 60 0 0 0 63 123
Jakuszyce 0 0 129 0 0 170 299
J�drzychowice 210 0 0 279 0 0 489
Kraków-Balice 0 1 0 0 0 0 1
Kunowice (kol.) 0 0 0 0 16 0 16
Kołbaskowo 0 0 199 0 0 244 443
Kostrzy� 0 427 0 329 0 0 756
Kudowa-Słone 150 0 0 199 0 0 349
Korczowa 0 0 144 0 0 0 144
Lubieszyn 170 0 0 0 198 0 368
Łysa Polana 50 0 0 70 0 0 120
Medyka 1 65 0 0 100 0 166
Ogrodniki 75 0 60 0 60 0 195
Olszyna 240 0 0 0 288 0 528



Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku 

15 

Ankieta ITTZ-4 Luty Kwiecie� Czerwiec Sierpie�Pa�dziernik Grudzie� Razem
Porajów-Hradek 0 0 0 0 200 0 200
Połowce 0 0 0 83 0 0 83
Słubice 0 399 0 0 319 0 718
Sieniawka 0 0 179 0 0 0 179
Sławatycze 0 0 0 0 0 0 0
�wiecko 259 0 397 281 0 494 1431
Terespol 0 80 0 0 100 0 180
Ok�cie 20 15 15 31 13 10 104
Zebrzydowice (kol.) 0 0 0 20 0 0 20
Zgorzelec 0 218 0 0 0 221 439
Ogółem 1646 1816 1674 1781 1712 1812 10441
�ródło: Badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

2.3. Losowanie próby 

Na procedur� losowania próby składa si� kilka etapów. 
I. Utworzenie bazy losowania – na podstawie danych GUS o liczbie cudzoziemców wyje�-
d�aj�cych z Polski według przej�� granicznych. Bierzemy pod uwag� najcz��ciej ucz�szczane 
przej�cia l�dowe (tak�e kolejowe) oraz lotniska i porty morskie. W 2003 roku reprezentowały 
one 95% ruchu cudzoziemców (wyje�d�aj�cych z Polski). Było to: 
• 17 przej�� na granicy północnej i wschodniej (w tym 2 kolejowe), 
• 18 na południowej: 5 – granica ze Słowacj� i 13 – z Czechami (w tym 1 kolejowe), 
• 20 na zachodniej (w tym 1 kolejowe), 
• trzy porty morskie: �winouj�cie, Gdynia, Nowe Warpno, 
• dwa porty lotnicze: Ok�cie, Kraków-Balice. 
II. Oszacowanie udziału turystów (czyli cudzoziemców nocuj�cych w Polsce) w całkowitym 
ruchu wyjazdowym na poszczególnych typach granic. Na tej podstawie oblicza si� struktur� 
ruchu na granicach: północnej, wschodniej, południowej i zachodniej, ze wzgl�du na udział tu-
rystów i odwiedzaj�cych jednodniowych. Udział ten jest ró�ny zale�nie od kierunku i typu 
granic.  
III. Wyznaczenie miejsc prowadzenia bada� (odr�bnie dla ka�dej tury). Celowy wybór przej�� 
o du�ym i ró�norodnym pod wzgl�dem krajów pochodzenia ruchu podró�nych (Cieszyn, 
�wiecko) lub o ruchu niedu�ym, ale charakterystycznym (Gdynia, �winouj�cie i Ok�cie) uzu-
pełnia si� losowaniem pozostałych reprezentantów poszczególnych granic tak, by suma 
wszystkich przej�� obj�tych badaniami w danej turze wyniosła 12 lub 13. Ł�cznie w ci�gu 
2003 roku badania prowadzono na 34 przej�ciach, które obsługiwały 63% całkowitego ruchu 
cudzoziemców wyje�d�aj�cych z Polski. 
IV. Okre�lenie liczby ankiet do realizacji na przej�ciach wybranych dla danej tury. Na podsta-
wie struktury ruchu na poszczególnych kierunkach (granica wschodnia, południowa, zachod-
nia, morska, porty lotnicze) wylicza si� przypadaj�ce na nie liczby ankiet. Z kolei z udziału 
wylosowanych przej�� w ruchu na odpowiedniej granicy wynika liczba ankiet dla poszczegól-
nych punktów badawczych. 

Liczby ankiet dla przej�� lotniczych i promowych ustala si� z niewielk� nadwy�k�. Ma to 
na celu uzyskanie danych o turystach przybywaj�cych z krajów o niewielkim udziale w całym 
ruchu turystycznym, a stosunkowo cz�sto korzystaj�cych tych przej�� (np. Skandynawia –  
przej�cia promowe).  
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Na przej�ciach obsługuj�cych ruch ponadlokalny, czyli ucz�szczanych równie� przez cu-
dzoziemców z krajów nie s�siaduj�cych z Polsk�, okre�lono górny limit ankiet do przeprowa-
dzenia z Czechami, Słowakami i Niemcami (na południu – ok. 35%, na zachodzie – ok. 65%). 

2.4. Szacowanie liczby turystów  

W Polsce wielko�� populacji turystów zagranicznych nie jest dokładnie mierzona. Dyspo-
nujemy jedynie ogłaszanymi przez GUS danymi o liczbie cudzoziemców przekraczaj�cych 
granice. Z braku innych �ródeł okre�laj�cych liczb� przyjazdów turystycznych musimy si� 
opiera� na przybli�onych oszacowaniach. Punktem wyj�cia oszacowa� s�: analiza wyników 
bada� z poprzednich lat, sprawozdania ankieterów Instytutu Turystyki z przebiegu pracy na 
przej�ciach granicznych (w których podaj� oni na podstawie własnych obserwacji proporcje 
ruchu jednodniowego i turystycznego), analiza danych GUS o strukturze ruchu na poszczegól-
nych przej�ciach według krajów pochodzenia oraz – pomocniczo – szacowane przez GUS 
rozmiary ruchu pieszego6. 

Zasadniczo badania sonda�owe Instytutu Turystyki prowadzone na przej�ciach granicznych 
s� nastawione na okre�lenie struktury ruchu przyjazdowego i profilu odwiedzaj�cych Polsk� 
turystów. Pomiar bezwzgl�dnej liczby przyjazdów turystycznych nie jest ich zasadniczym ce-
lem. Oszacowania Instytutu Turystyki s� zatem konieczno�ci� wynikaj�c� z braku niezale�-
nych informacji o rzeczywistej liczbie turystów odwiedzaj�cych Polsk�. 

Opracowanie nowej metody pomiaru liczby turystów zagranicznych jest przedmiotem 
odr�bnego tematu badawczego „Metodologia bada� turystów zagranicznych”.  

2.5. Szacowanie przeci�tnych wydatków7 

Zarówno przeci�tne wydatki nierezydentów poniesione na terenie Polski, jak i globalne 
przychody kraju z turystyki przyjazdowej od lat szacowane s� w porównywalny sposób, z wy-
korzystaniem tej samej metodologii. Zmianom ulegaj� tylko te jej elementy, które wi��� si� 
z modyfikacjami dokonywanymi w narz�dziach badawczych. Mimo �e metodologia ta została 
omówiona w poprzednich pracach Instytutu Turystyki, warto przypomnie� jej podstawowe 
zało�enia. 

Przeci�tne wydatki nierezydentów 
Podstaw� do analizy przeci�tnych wydatków nierezydentów (turystów i odwiedzaj�cych 

jednodniowych), jak te� ł�cznych wpływów z poszczególnych krajów s� �rednie arytmetyczne 
z próby (na osob� i na dzie� pobytu) i �rednie wa�one. �rednie arytmetyczne z całej próby nie 
s� upowszechniane, gdy� powielałyby bł�d wynikaj�cy ze struktury próby nie odpowiadaj�cej 
strukturze zbiorowo�ci generalnej. Próba nie jest proporcjonalna do struktury przyjazdów wy-
nikaj�cej z danych Stra�y Granicznej, o czym była mowa w cz��ci po�wi�conej zasadom lo-
sowania.  

Jako �rednie arytmetyczne z próby liczone s� jednak i upowszechniane przeci�tne wydatki 
nierezydentów (turystów i odwiedzaj�cych jednodniowych) z poszczególnych krajów i po-
szczególnych grup wyró�nionych ze wzgl�du na wybrane cechy (np. wg celu podró�y, �rod-
ków transportu, miejsc zakwaterowania). Nale�y podkre�li�, �e mo�liwo�� i zasadno�� posłu-
giwania si� �rednimi arytmetycznymi z próby dla wybranych segmentów rynku jest – w wy-
padku niektórych krajów – do�� ograniczona. Dotyczy to zwłaszcza tych grup turystów i od-

                                                      
6 Por. Ruch graniczny i wydatki cudzoziemców w Polsce oraz Polaków za granic� w 2002 r. Warszawa GUS 2003. 
7 Metoda szacowania wydatków została omówiona szerzej w opracowaniach: T. Skalska: Wydatki cudzoziemców 
w Polsce w 1998 r. Warszawa Instytut Turystyki 1999; T. Skalska: Wydatki cudzoziemców w Polsce w 1999 r. 
Warszawa Instytut Turystyki 2000; W. Bartoszewicz, T. Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 
2001 roku. Warszawa Instytut Turystyki 2002. 
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wiedzaj�cych jednodniowych, które nie s� w próbie dostatecznie licznie reprezentowane. Po-
sługuj�c si� �rednimi arytmetycznymi z próby podzielonej ze wzgl�du na wybrane cechy na-
le�y zawsze mie� na wzgl�dzie liczebno�� tej próby w danym segmencie rynku.  
�rednie wa�one z kolei nie s� i nie powinny by� wykorzystywane do dalszych oszacowa� 

(np. do obliczania globalnych przychodów dewizowych z tytułu przyjazdów turystów). �red-
nie te, zarówno obliczone dla turystów, jak dla odwiedzaj�cych jednodniowych, słu�� głównie 
do analizy dynamiki zmian przeci�tnych wydatków w poszczególnych latach. Ani �rednie 
z próby, ani �rednie wa�one nie obejmuj� wydatków poniesionych przed podró��. 

Globalne przychody z turystyki 
We wszystkich dotychczasowych badaniach oszacowane przychody kraju z tytułu przyjaz-

dów cudzoziemców (tzn. turystów i odwiedzaj�cych jednodniowych ł�cznie)8 składaj� si� 
z trzech cz��ci: 
• wydatków poniesionych przez turystów, 
• wydatków poniesionych przez odwiedzaj�cych jednodniowych podczas ich pobytu w Pol-

sce, niezale�nie od celu przyjazdu, z wyj�tkiem wykonywania pracy zarobkowej, 
• zarejestrowanych przez NBP dochodów podmiotów gospodarczych pochodz�cych z eks-

portu polskich usług turystycznych.  
Szacuj�c wielko�� przychodów Polski uzyskanych z tytułu przyjazdów nierezydentów (tu-

rystów i odwiedzaj�cych jednodniowych) wykorzystuje si� nast�puj�ce �ródła informacji: 
• wyniki przeprowadzonych na granicach, odr�bnie w�ród turystów zagranicznych i 

odwiedzaj�cych jednodniowych, bada� ankietowych dotycz�cych ich wydatków podczas 
pobytu w Polsce (badania graniczne Instytutu Turystyki),  

• dane o wielko�ci i strukturze przyjazdów z poszczególnych krajów (informacje publiko-
wane przez GUS na podstawie rejestracji przekrocze� granicy dokonywanej przez Stra� 
Graniczn�), 

• szacunki Instytutu Turystyki dotycz�ce struktury ruchu granicznego w podziale na turystów 
nocuj�cych na terenie Polski i odwiedzaj�cych jednodniowych, 

• zarejestrowane przez NBP wpływy ze sprzeda�y polskich usług turystycznych za granic� 
(dane z bilansu płatniczego). 
Ł�czne przychody z poszczególnych krajów składaj� si� z dwóch cz��ci: wydatków tury-

stów poniesionych na terenie Polski oraz wydatków odwiedzaj�cych jednodniowych poniesio-
nych na terenie Polski.  

Warto podkre�li�, �e ł�czne przychody z poszczególnych rynków nie zawieraj� tej cz��ci 
wpływów, które s� zarejestrowane przez NBP, a pochodz� ze sprzeda�y polskich usług tury-
stycznych na tych rynkach. Wynika to z braku informacji o strukturze danych NBP w podziale 
na kraje, które s� �ródłem przychodów. Dane NBP s� doł�czane do kwoty globalnych wpły-
wów kraju z tytułu przyjazdów cudzoziemców i nie s� w �aden sposób dezagregowane9. 

Przychody z tytułu przyjazdów turystów z danego kraju obliczane s� przez pomno�enie 
przeci�tnych wydatków na osob� dla danego kraju (�rednia arytmetyczna uzyskana z próby) 
przez skorygowan�10 liczb� przyjazdów turystów z tego kraju.  

                                                      
8 Przychody dewizowe kraju z turystyki mi�dzynarodowej to ł�czne wydatki osób odwiedzaj�cych dany kraj, w tym 
opłaty za transport mi�dzynarodowy na rzecz miejscowych przewo�ników oraz wszystkie przedpłaty na dobra i 
usługi odbierane w kraju docelowym. Nale�y do nich zaliczy� przychody od odwiedzaj�cych jednodniowych, poza 
przypadkami, kiedy ich wielko�� usprawiedliwia ich wyodr�bnienie (WTO).  
9 Ani w podziale na kraje, ani te� w podziale na wpływy od turystów i od odwiedzaj�cych jednodniowych. 
10 Korygowanie dotyczy przyjazdów z krajów o�ciennych, a jego metoda zostanie omówiona w dalszej cz��ci 
opracowania. 
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Przychody z tytułu przyjazdów odwiedzaj�cych jednodniowych z danego kraju oblicza si� 
mno��c przeci�tne wydatki na osob� dla danego kraju (�rednia arytmetyczna uzyskana z 
próby) przez skorygowan� liczb� przyjazdów odwiedzaj�cych jednodniowych z tego kraju. 

Ł�czne wydatki podró�nych s� obliczane oddzielnie dla ka�dego kraju, a nast�pnie sumo-
wane. Dla pa�stw o�ciennych obliczenia takie dokonywane s� z podziałem na wydatki tury-
stów i odwiedzaj�cych jednodniowych. Udział odwiedzaj�cych jednodniowych w przyjazdach 
z innych krajów ni� s�siedzkie szacowany jest na około 2-3%. Liczba ankiet przeprowadzo-
nych w tej grupie przyjezdnych jest tak niewielka, �e nie upowa�nia do osobnego oszacowania 
przeci�tnych wydatków dla ka�dego kraju z osobna. Dla uproszczenia rachunku, wszystkie 
przyjazdy jednodniowe z krajów pozas�siedzkich traktuje si� ł�cznie (grupa: pozostałe).  

Metoda liczenia globalnych przychodów kraju z turystyki przyjazdowej powinna tak�e 
uwzgl�dnia� wydatki ponoszone za granic�, jeszcze przed podró��, na rzecz polskich pod-
miotów gospodarczych. Ta cz��� przychodów jest cz��ciowo uwzgl�dniona w pozycji „płatno-
�ci rejestrowane przez NBP”. Wielko�� kwot rejestrowanych przez NBP pozwala przypusz-
cza�, �e nie odzwierciedlaj� one w pełni tej pozycji wydatków turystów11. Chodzi tu przede 
wszystkim o koszty zakupu całych pakietów turystycznych oraz przedpłat na niektóre usługi 
(np. koszty zakwaterowania). W�ród tych wydatków znajduj� si� jednak zarówno kwoty pozo-
staj�ce w kraju, w którym pakiet został zakupiony (np. mar�a, cz��� kosztów transportu kra-
jowego), jak i kwoty przekazywane do kraju, na którego terenie usługa jest �wiadczona. Pro-
blem znalezienia metody pozwalaj�cej na oszacowanie poszczególnych elementów pakietu tu-
rystycznego nie został jeszcze rozwi�zany i wymaga odr�bnych bada�.  

W 2003 roku przed dokonaniem rachunku ł�cznych przychodów z tytułu przyjazdów niere-
zydentów (turystów i odwiedzaj�cych jednodniowych) przyj�to nast�puj�ce zało�enia, wyni-
kaj�ce z szacunkowej struktury podró�nych: 
��ogólna liczba przyjazdów ze wszystkich krajów o�ciennych została podzielona na ruch 

jednodniowy i turystyczny,  
��liczb� przyjazdów z Ukrainy (po odj�ciu ruchu jednodniowego) pomniejszono o 10%, a z 

Białorusi o 5% – na nielegalne czasowe migracje zarobkowe,  
��przyj�to, �e nielegalne czasowe migracje zarobkowe z Litwy i Rosji s� od kilku lat mini-

malne i nie dokonano z tego tytułu �adnych korekt liczby przyjazdów turystów, 
��od ł�cznej sumy przyjazdów z niektórych krajów nieo�ciennych (poza np. krajami zamor-

skimi) odj�to 2-3% na ruch jednodniowy; przychody z tego tytułu oszacowano osobno. 
Mo�liwo�� wył�czenia z analizy wydatków na zakupy w celu odsprzedania (zarówno w 

grupie turystów, jak i odwiedzaj�cych jednodniowych), pozwala – pocz�wszy od 2000 roku – 
korygowa� sposób liczenia ł�cznych przychodów dewizowych i dostosowa� go do wymaga� 
metodologicznych WTO. Korekty tej dokonano tak�e w 2003 roku. 

Je�li chodzi o sposób obliczania przychodów uzyskanych z poszczególnych segmentów 
rynku (rozdz. 8), warto podkre�li�, �e oszacowane przychody w czterech głównych segmen-
tach rynku (typowa turystyka, turystyka biznesowa, odwiedziny u rodzin i znajomych oraz 
przyjazdy po zakupy) dotycz� tylko turystów. Sumy dla kolejnych segmentów obliczono przez 
przemno�enie liczby przyjazdów turystów z poszczególnych krajów deklaruj�cych dany cel 
pobytu przez �rednie arytmetyczne wydatki z próby (dla danego kraju i danego segmentu). 

W ł�cznych przychodach z segmentów nie uwzgl�dniono sum rejestrowanych przez NBP, 
poniewa� dane o sprzeda�y polskich usług turystycznych turystom zagranicznym nie 
uwzgl�dniaj� podziału na poszczególne segmenty. 

                                                      
11 Zwłaszcza je�li uwzgl�dnimy, �e w strukturze przychodów lwi� cz��� stanowi� rozliczenia z tytułu kart 
płatniczych, nie za� z tytułu przyjazdów obcokrajowców.  
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2.6. Eliminowanie trudno�ci zwi�zanych z badaniem wydatków 

Trudno�ci zwi�zane z badaniem wydatków nierezydentów i niebezpiecze�stwo popełnienia 
bł�dów wynikaj� przede wszystkim z dwóch przyczyn: 

a) z bł�dów pomiaru, 
b) z trudno�ci z doborem (losowaniem) próby reprezentatywnej. 

Bł�dy pomiaru to ró�nice mi�dzy wysoko�ci� wydatków deklarowanych przez responden-
tów a wydatkami rzeczywi�cie poniesionymi. Na wielko�� tych ró�nic ma z pewno�ci� wpływ 
projekt kwestionariusza badawczego (zwłaszcza brzmienie i sekwencja pyta�, obj�to�� an-
kiety, rozumienie pyta� przez respondentów, umiej�tno�� wyja�nienia zakresu bada� przez 
ankietera, itp.). W badaniach Instytutu Turystyki bł�dy te s� z upływem czasu eliminowane, 
a wieloletnie do�wiadczenie w prowadzeniu bada� granicznych pozwala z roku na rok dosko-
nali� narz�dzia badawcze i metody przeprowadzania wywiadów.  

Znacznie trudniejsze do wyeliminowania s� te bł�dy, które wynikaj� z ograniczonego stop-
nia „panowania” respondenta nad własnym bud�etem i z ograniczonej mo�liwo�ci przypo-
mnienia sobie wielko�ci tych wydatków, które s� obj�te zakresem badania. Najcz��ciej spoty-
kanym �ródłem tego typu bł�dów pomiaru s� bł�dy pami�ci oraz bł�dy wynikaj�ce z nakłada-
nia si� wydatków w czasie i zwi�zanych z tym trudno�ci z ich przyporz�dkowaniem do danej 
sytuacji (bł�dy teleskopowe). Pierwszy rodzaj bł�dów dotyczy zapominania o wydatkach doty-
cz�cych zjawisk odległych w czasie; mo�na je eliminowa� przeprowadzaj�c wywiady tu� po 
zaistnieniu badanego zjawiska (np. bezpo�rednio po podró�y) i jasno okre�laj�c kategorie wy-
datków obj�tych badaniem. Warto zwróci� uwag�, �e w literaturze przedmiotu podkre�la si�, 
i� liczba kategorii powinna by� starannie przemy�lana: zbyt du�o kategorii mo�e prowadzi� do 
podwójnego liczenia wydatków (zaliczania tych samych sum do ró�nych kategorii), zbyt mało 
– do pomijania tych wydatków, które w rozumieniu respondenta nie pasuj� do wskazanych 
kategorii. Kategorie wydatków powinny zawsze wyczerpywa� dane zjawisko i wyklucza� si� 
nawzajem. Bł�dy wynikaj�ce z nakładania si� wydatków w czasie i zwi�zanych z tym trud-
no�ci z przyporz�dkowaniem wydatków do danej sytuacji wyst�puj� wówczas, gdy respon-
denci deklaruj� te wydatki, które nie s� poddane analizie: np. poniesione zostały poza obsza-
rem lub poza czasem obj�tym badaniem (wydatki dotycz�ce innej podró�y lub – w badaniach 
regionalnych – wydatki poniesione w czasie tej samej podró�y, ale w innym regionie). Warto 
pami�ta�, �e unikanie jednego rodzaju bł�dów mo�e cz�sto prowadzi� do nasilenia si� innych. 
Zdaniem D.J. Stynesa pytanie o wydatki poniesione w ci�gu ostatnich 24 godzin zmniejszy 
wprawdzie ryzyko popełnienia bł�dów pami�ci, nasili natomiast niebezpiecze�stwo nakładania 
si� wydatków i omyłkowego wł�czenia wydatków poniesionych wcze�niej (bł�dy telesko-
powe)12. 

Kolejnym problemem zwi�zanym z precyzyjnym oszacowaniem wielko�ci wydatków jest 
wybór jednostki obj�tej badaniem. Mo�e ni� by� pojedyncza osoba lub grupa osób podró�uj�-
cych razem. Oba warianty maj� silne i słabe strony. Zarówno w badaniach polskich, jak i w 
wi�kszo�ci znanych bada� prowadzonych w innych krajach podmiotem badania jest grupa 
osób podró�uj�cych razem i ponosz�cych wydatki ze wspólnego bud�etu (travelling party). 
Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim wspólnie podró�uj�cych członków rodzin, ale tak�e 
grup znajomych (zwłaszcza młodych osób) gospodaruj�cych wspólnym bud�etem. Rzadko 
jednak grupy podró�uj�ce razem rozliczaj� wspólnie cały bud�et przeznaczony na podró�. 
Niejednokrotnie zdarzaj� si� sytuacje mniej klarowne i jednoznaczne, kiedy cz��� wydatków 
grupa ponosi wspólnie (np. koszty benzyny czy wspólnego wy�ywienia), cz��� za� – osobno 
(np. indywidualne ubezpieczenie, koszty usług osobistych czy zakup upominków). Istnieje 

                                                      
12 D.J. Stynes: Guidelines for Measuring Visitor Spending. Materiał niepublikowany, s. 4. 
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wówczas niebezpiecze�stwo niedoszacowania ł�cznych sum przeznaczonych na podró� i 
trzeba zadba�, aby osoba zarz�dzaj�ca całym bud�etem i odpowiadaj�ca na pytania ankietera 
uwzgl�dniła dodatkowe, osobiste wydatki pozostałych. Wybór pojedynczej osoby jako pod-
miotu badania obci��ony jest jeszcze wi�kszym ryzykiem bł�du (grozi pomini�ciem wspól-
nych wydatków ponoszonych np. przez rodziny), wi�kszo�� badaczy decyduje si� zatem na ten 
pierwszy wariant, mimo jego niedoskonało�ci. 
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CZ��� II. TENDENCJE W TURYSTYCE �WIATOWEJ  
I EUROPEJSKIEJ W LATACH 1997-2003 

3. Sytuacja ogólna  

• W 2003 roku ogólna liczba podró�y mi�dzynarodowych na �wiecie spadła do 694 milio-
nów (o 1,2%).  

• Wielko�� ruchu w Europie w zasadzie si� nie zmieniła (401,5 mln podró�y, wzrost o 0,4%).  
 

Tab. 4. Przyjazdy turystów zagranicznych na �wiecie według regionów WTO (w mln) 

Liczba przyjazdów Zmiana (%) 
 

1990 1995 2000 2001 2002 2003* 01/00 02/01 03/02

�wiat 455,9 550,4 687,3 684,1 702,6 694,0 -0,5 2,7 -1,2

Europa 280,6 322,3 392,7 390,8 399,8 401,5 -0,5 2,3 0,4

Europa Północna 32,3 41,4 46,8 44,6 46,4 47,1 -4,7 4,1 1,5

Europa Zachodnia 113,8 116,7 142,8 139,2 141,1 139,1 -2,6 1,4 -1,4

Europa �rodkowo- 
Wschodnia 

39,0 61,4 62,3 63,4 65,2 68,3 1,8 2,9 4,7

Europa 
Południowa- 
�ródziemn.

95,5 102,7 140,8 143,7 147,0 147,0 2,1 2,3 0,0

Azja i Pacyfik 57,7 85,6 115,3 121,1 131,3 119,1 5,1 8,4 -9,3

Azja Północno- 
wschodnia

28,0 44,1 62,5 65,6 73,6 67,2 5,0 12,2 -8,8

Azja Południowo- 
Wschodnia

21,5 29,2 37,0 40,2 42,2 35,7 8,7 4,9 -15,4

Oceania 5,2 8,1 9,6 9,5 9,6 9,4 -1,6 0,8 -1,9

Azja Południowa 3,2 4,2 6,1 5,8 5,9 6,8 -4,5 0,9 16,5

Ameryki 93,0 108,8 128,0 120,2 114,9 112,4 -6,1 -4,4 -2,1

Ameryka 
Północna

71,7 80,5 91,2 84,4 81,6 76,1 -7,5 -3,3 -6,7

Karaiby 11,4 14,0 17,2 16,9 16,1 17,3 -1,6 -5,0 7,6

Ameryka 
�rodkowa

1,9 2,6 4,3 4,4 4,7 4,9 1,7 6,4 3,4

Ameryka 
Południowa

7,9 11,7 15,2 14,4 12,5 14,2 -5,0 -13,6 13,5

Afryka 15,0 20,0 27,4 28,3 29,1 30,5 3,2 2,8 4,9

Afryka Północna 8,4 7,3 10,1 10,6 10,3 10,8 4,8 -2,4 4,8

Afryka 
Subsaharyjska

6,6 12,7 17,4 17,8 18,8 19,8 2,3 6,0 4,9

Bliski Wschód 9,7 13,6 24,0 23,6 27,6 30,4 -1,3 16,7 10,3

* Oszacowania na podstawie niepełnych danych za 2003 r. 



Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku 

22 

�ródło: WTO (World Tourism Barometer, Vol 2, No. 1, January 2004). 
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4.  Trendy w turystyce europejskiej w 2003 roku. 
Podstawowe kraje recepcyjne i generuj�ce ruch 
turystyczny 

Specjali�ci ankietowani w ramach panelu ekspertów WTO ocenili ubiegły rok w turystyce 
�wiatowej na 3,4, a w Europie na 3,2 (wg pi�ciopunktowej skali od 1 „du�o gorzej” do 5 „du�o 
lepiej”). Regionalnie wyniki nieznacznie odbiegaj� od ogólnej �redniej. Oczekiwania na 2004 
rok dla Europy wyra�aj� si� �redni� 3,9 – ni�sz� ni� dla Ameryki (4,2) oraz regionu Azji i Pa-
cyfiku (4,1) . 

Ze wst�pnych danych WTO wynika, �e w 2003 roku popraw� pod wzgl�dem liczby 
przyjazdów zanotowały: Bułgaria, Łotwa, Czechy, Islandia, Serbia i Czarnogóra, Estonia, 
Chorwacja, Portugalia, Słowenia, Litwa i Turcja.  

Kilkuprocentowe spadki liczby przyjazdów zanotowały: Cypr (o 4,7%), Holandia (2,7%), 
Francja (2,6%) i Belgia (2,2%), a nieznaczne (o mniej ni� 2%) – Polska, Irlandia, W�gry, 
Słowacja i Malta. 

Recesja ekonomiczna wpłyn�ła na wydatki turystyczne najwa�niejszych rynków 
generuj�cych. Spadek wydatków na turystyk� mi�dzynarodow� wykazuj�: Grecja (o 17,2%), 
Polska (14%), Szwecja (5,9%), Holandia (5,6%), Dania (4,6%), Szwajcaria (2,8%).  

W konsekwencji wiele krajów recepcyjnych zanotowało zmniejszenie wpływów. Nale�� do 
nich: W�gry (spadek o 12,2%), Cypr (10,4%), Polska (9,4%), Grecja (8%), Litwa (7,4%), 
Dania (7,7%), Szwecja (6,1%) i Francja (5,4%).  

Wzrost wpływów z turystyki przyjazdowej sygnalizuj�: Chorwacja (a� o 67,3%), Bułgaria 
(21,3%), Turcja (10,9%), Rosja (8,0%), Słowenia (6,7%), Malta (6,0%), Norwegia (4,3), 
Czechy (4,2%) i Hiszpania (3,7%).  

 
 

Mapa 1. Turystyczny ruch przyjazdowy w Europie  
– zmiany w 2003 roku 

 

 

Legenda: 

	     du�y spadek  

	     mały spadek  

	     nieznaczne zmiany 

	     mały wzrost 

	     du�y wzrost 
 

�ródło: WTO (World Tourism Barometer, Vol 2, No. 2, June 2004).  
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Mapa 2. Wydatki na turystyk� mi�dzynarodow� 
– zmiany w 2003 roku 

 

 
 

Legenda: 

	     du�y spadek  

	     mały spadek  

	     nieznaczne zmiany 

	     mały wzrost 

	     du�y wzrost 
 

�ródło: WTO (World Tourism Barometer, Vol 2, No. 2, June 2004).  

 
 
 
 
 
 
 

Mapa 3. Wpływy z turystyki mi�dzynarodowej 
– zmiany w 2003 roku 

 

 
 

Legenda: 

	     du�y spadek  

	     mały spadek  

	     nieznaczne zmiany 

	     mały wzrost 

	     du�y wzrost 
 

�ródło: WTO (World Tourism Barometer, Vol 2, No. 2, June 2004).  
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Tab. 5. Przyjazdy turystów zagranicznych w Europie w latach 2002 i 2003 (w tys.) 

 
ródła danych 

Przyjazdy  
w 2002 r. 

 (tys.) 

Przyjazdy  
w 2003 r.  

(tys.) 
Zmiana 

 02/01 (%) 
Zmiana  

03/02 (%) 

Francja TF 77 012 75 048 2,4 -2,6 

Hiszpania TF 52 327 52 477 4,5 0,3 

Włochy TF 39 799 39 604 0,6 -0,5 

Wlk. Brytania VF 24 180 24 785 5,9 2,5 

Austria TCE 18 611 19 078 2,4 2,5 

Niemcy TCE 17 969 18 399 0,6 2,4 

W�gry VF/2 15 870 . 3,5 -1,0 

Polska TF 13 980 13 720 -6,8 -1,9 

Turcja  TF 12 790 13 342 18,6 3,8 

Portugalia TF 11 644 . -4,3 . 

Szwajcaria TF 10 000 . -7,4 . 

Holandia TCE 9 595 9 335 1,0 -2,7 

Szwecja TF 7 458 7 450 0,4 -0,1 

Chorwacja TCE 6 944 7 409 6,1 6,7 

Belgia TCE 6 720 6 690 4,2 -2,2 

Irlandia TF 6 476 6 369 1,9 -1,7 

Czechy TCE 4 579 5 076 -11,8 10,9 

Bułgaria TF 3 433 4 048 7,8 17,9 

Norwegia TCE 3 107 . 1,1 . 

Finlandia TF 2 875 . 1,7 . 

Cypr TF 2 418 2 303 -10,3 -4,7 

Dania TCE 2 010 2 015 -0,9 0,2 

Litwa TF 1 428 1 491 12,4 4,4 

Estonia TF 1 362 1 462 3,2 7,3 

Słowacja TCE 1 399 1 387 14,8 -0,9 

Słowenia TCE 1 302 1 373 6,8 5,3 

Malta TF 1 134 1 127 -3,9 -0,7 

Łotwa TF 848 971 43,5 14,5 

Islandia TCE 705 771 4,9 9,4 

Serbia i Czarnogóra TCE 448 481 27,6 7,4 

Macedonia TCE 123 158 24,2 -2,3 

�ródło: WTO (World Tourism Barometer, Vol 2, No. 2, June 2004).  

W kolumnie „�ródła danych” znajduj� si� istotne informacje o rodzaju danych statystycz-
nych gromadzonych przez poszczególne kraje. Oznaczone s� one nast�puj�co: 
• TF – mi�dzynarodowe przyjazdy turystów na granicach;  
• VF – mi�dzynarodowe przyjazdy na granicach (wł�cznie z odwiedzaj�cymi 

jednodniowymi); 
• TCE – tury�ci zagraniczni korzystaj�cy z obiektów noclegowych zakwaterowania 

zbiorowego;  
• THS – tury�ci zagraniczni korzystaj�cy z hoteli i obiektów typu hotelowego;  
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Tab. 6. Wpływy i wydatki na turystyk� mi�dzynarodow� w Europie w latach 2002 i 2003* 

Wpływy Wydatki 

  W 2002 (mln US$) zmiana 03/02 (%)13 W 2002 (mln US$) zmiana 03/02 (%) 

Hiszpania 33 609 3,7 6 638 4,2 

Francja 32 329 -5,4 19 460 0,6 

Włochy 26 915 -2,1 16 935 2,4 

Niemcy 19 158 1,3 53 196 1,7 

Wlk. Brytania 17 591 0,6 40 409 6,3 

Turcja 11 901 10,9 1 881 12,4 

Austria 11 237 -0,8 9 391 1,3 

Grecja 9 741 -8,0 2 450 -17,3 

Holandia 7 706 0,2 12 919 -5,6 

Szwajcaria 7 628 2,5 6 427 -2,8 

Belgia 6 892 0,7 10 435 -0,2 

Dania 5 785 -7,7 6 856 -4,6 

Portugalia 5 720 1,2 2 274 0,3 

Szwecja 4 701 -6,1 7 241 -5,9 

Polska 4 491 -9,4 3 200 -12,5 

Rosja 4 188 8,0 12 005 14,1 

Chorwacja 3 811 67,3 781 -13,9 

Irlandia 3 768 1,4 3 743 5,2 

W�gry 3 273 -12,2 1 722 -1,7 

Czechy 2 941 4,2 1 575 5,6 

Norwegia 2 738 4,3 5 814 14,4 

Luksemburg 2 186 7,1 1 896 5,2 

Cypr 1 860 -10,4 424 3,3 

Finlandia 1 573 0,0 1 966 0,5 

Bułgaria 1 344 21,3 616 17,7 

Słowenia 1 083 6,7 614 7,9 

Słowacja 724 -3,3 442 5,0 

Rumunia 612 12,5 396 12,5 

Malta 568 6,0 152 15,0 

Estonia 555 2,9 231 13,8 

Litwa 513 -7,4 341 -0,2 

* Na podstawie niepełnych danych za 2003 r. 
�ródła: WTO (World Tourism Barometer, Vol 2, No. 2, June 2004), oszacowania Instytutu Turystyki.  

Według danych przedstawionych przez IPK International na konferencji prasowej podczas 
targów ITB Berlin14 (15 marca 2004 r.) liczba podró�y mi�dzynarodowych na �wiecie w 2003 
roku spadła o 2%, a najwi�kszy spadek odnotowano w okresie od stycznia do maja (skumulo-
wany wpływ wojny w Iraku i epidemii SARS).  

                                                      
13 Zmiany procentowe s� liczone według walut lokalnych, z wyj�tkiem Chorwacji, Rosji, Rumunii i Turcji, dla 
których zmiany obliczono w USD oraz W�gier, które podały zmiany liczone w euro. 
14 Global Travel Trends 2003. 
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Europejczycy (bez uwzgl�dnienia dzieci) w 2003 roku:   
• odbyli 338 mln podró�y zagranicznych (wzrost o 0,5%), podczas których 
• skorzystali z 3,4 mld noclegów (wzrost o 4%), i 
• wydali 310 mld euro (wzrost o 2%);  

Najwi�kszy przyrost liczby wyjazdów charakteryzuje mieszka�ców Grecji (+13%), Estonii 
(+11%), Bułgarii (+10%), Rosji (+6%) i Irlandii (+6).  

Ponad dwie trzecie podró�y podejmowano w celach wakacyjnych-rekreacyjnych (bez 
zmian w stosunku do roku poprzedniego); liczba podró�y słu�bowych i biznesowych (14% 
udziału w całkowitej liczbie podró�y) spada ju� od kilku lat (w 2003 r. o 3%), a liczba odwie-
dzin krewnych lub znajomych wzrosła o 5%. Do krajów najcz��ciej odwiedzanych przez Eu-
ropejczyków nale��: Hiszpania (13%), Francja (12%), Włochy (9%), Niemcy (8%), Wielka 
Brytania (4%), Grecja (4%) i Holandia (3%). Liczba podró�y lotniczych wzrosła o 2%, przy 
czym tradycyjne linie lotnicze (122 mln pasa�erów na trasach mi�dzynarodowych) odnoto-
wały spadek o 8%, a tanie linie – prawie dwukrotny wzrost do poziomu 25 mln.  

Niemcy w 2003 roku nieco zwi�kszyli swoje zainteresowanie podró�ami po własnym 
kraju, kosztem podró�y zagranicznych: odbyli oni 73 mln podró�y zagranicznych (spadek o 
3%), podczas których wydali 62 mld euro, i skorzystali z 500 mln noclegów. Liczba podró�y 
krajowych wyniosła 194 mln (wzrost o 1%).  

Niemcy najch�tniej podró�owali w 2003 roku do: Austrii (15%), Włoch (14%), Hiszpanii 
(13%), Francji (10%), Holandii (6%), Turcji i Szwajcarii (po 4%)  

4.1. Miejsce turystyki w gospodarce według oszacowa� WTTC 

• W 2003 roku według szacunków World Travel and Tourism Council15 ł�czny popyt tury-
styczny na �wiecie wyniósł około 4,82 bln USD (w 2002 r. 4,3 bln, w 2001 r. 4,24 bln, a w 
2000 r. 4,34 bln USD). Oszacowania na 2004 rok mówi� o 5,5 bln USD. Do 2014 roku po-
pyt wzro�nie do około 9,6 bln USD.  

• W 2003 roku w skali całego �wiata przemysł zwi�zany z turystyk� i podró�ami przyczynił 
si� do wytworzenia 3,7% Produktu Krajowego Brutto (1 366 mld USD). W przemy�le tury-
stycznym w 2003 roku znalazło zatrudnienie 70,4 mln osób (2,7% ogółu miejsc pracy). 
Szacuje si�, �e do 2014 roku zatrudnienie wzro�nie do 87,4 mln osób (2,9%).  

• Wpływ szeroko rozumianej gospodarki turystycznej jest znacznie wi�kszy: szacuje si�, �e 
jej udział w PKB wyniósł w 2003 roku 10,15% (3 728 mld USD). Liczba zatrudnionych w 
2003 roku wyniosła 204,766 mln osób (7,87% ogółu miejsc pracy) i powinna wzrosn�� w 
ci�gu najbli�szych dziesi�ciu lat do 259,9 mln (8,6%).  

• WTTC szacuje, �e w 2003 roku ł�czny popyt turystyczny w Unii Europejskiej wyniósł 
1 666 mld USD. Do 2013 roku mo�na si� spodziewa� wzrostu do ok. 2,8 bln USD.  

• W 2003 roku przemysł zwi�zany z turystyk� i podró�ami w krajach UE przyczynił si� do 
wytworzenia 4,3% Produktu Krajowego Brutto (449 mld USD). Do 2014 roku spodzie-
wany jest wzrost tego wska�nika do 4,35%. W przemy�le turystycznym w 2003 roku za-
trudnienie znalazło 7,9 mln osób (4,8% ogółu miejsc pracy). Szacuje si�, �e do 2014 roku 
zatrudnienie wzro�nie do 8,9 mln (5,1%). Liczba zatrudnionych w szeroko rozumianej go-
spodarce turystycznej wyniosła w 2003 roku 21,325 mln (12,8%).  

                                                      
15 Szczegółowe dane s� do pobrania z witryny WTTC http://www.wttc.org/2004tsa/2004tsaregrept2.htm. 
Mo�na si� tam zapozna� z oszacowaniami na 2004 rok i innymi szczegółowymi danymi w układzie regionów 
i poszczególnych krajów, w tym Polski. 
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CZ��� III. WYNIKI BADA� INSTYTUTU TURYSTYKI: STAN  
I TENDENCJE WIELOLETNIE 

5. Ruch przyjazdowy do Polski 

Jako tło dla wyników bada� ankietowych Instytutu Turystyki przedstawiamy informacje 
o ruchu przyjazdowym do Polski w 2003 roku i tendencje w tym zakresie w latach 1997-2003.  

Omówienie ruchu na przej�ciach granicznych  
W 2003 roku granice Polski przekroczyło 52,13 mln cudzoziemców, o 2,7% wi�cej ni� 

w 2002 roku. Najwi�kszy spadek zanotowano na granicy z Federacj� Rosyjsk�, a najwi�kszy 
wzrost – na granicy ze Słowacj�. Pa�dziernik, pierwszy miesi�c obowi�zywania wiz na 
wschodzie, przyniósł znaczne ograniczenie ruchu przyjazdowego. Na granicy z Federacj� Ro-
syjsk� liczba przyjazdów spadła o 44%, z Białorusi� – o 45%, a z Ukrain� – o 70%. W listopa-
dzie spadki były ju� mniejsze i wyniosły (odpowiednio): 31%, 24,5% i 43%, a w grudniu po-
nownie zmalały: 18,5%, 18% i 22%. Wydaje si�, �e efekt wprowadzenia wiz mo�e by� nieco 
mniejszy, ni� si� obawiano. 

Tab. 7. Przyjazdy cudzoziemców do Polski według granic (w tys.) 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rok 
2002=100 

Przyjazdy ogółem 87 817 88 592 89 118 84 515 61 431 50 735 52 130 102,7 

Niemcy 49 172 50 700 52 448 47 047 29 606 22 339 24 191 108,3 

Republika Czeska 20 855 21 373 18 239 16 803 13 442 12 073 12 353 102,3 

Ukraina 4 944 4 392 4 841 5 743 5 942 5 405 4 395 81,3 

Republika Białoru� 4 147 3 170 5 125 6 515 5 610 4 633 4 144 89,4 

Republika Słowacka 3 850 4 092 3 512 3 133 2 017 1 790 2 572 143,7 

Republika Litewska 1 661 1 738 1 484 1 390 1 373 1 314 1 328 101,0 

Granica morska 1 276 1 384 1 340 1 513 1 224 1 201 1 346 112,1 

Lotniska 927 1 011 1 069 1 161 1 174 1 126 1 182 105,0 

Federacja Rosyjska 985 731 1 060 1 210 1 042 853 620 72,7 

�ródło: GUS na podstawie danych Stra�y Granicznej. 

Ruch tranzytowy wschód-zachód na przej�ciach z Niemcami jest zdominowany przez po-
dró�nych z Litwy, Łotwy, Estonii i Rosji; 29% wszystkich przyjazdów Litwinów zanotowano 
na zachodzie. Udział przekrocze� granicy zachodniej w�ród Łotyszy wyniósł 23%, Esto�czy-
ków i Rosjan – po 20%. Białorusinów i Ukrai�ców było na przej�ciach zachodnich po 7%,  
znacznie mniej ni� w latach dziewi��dziesi�tych.  

W ruchu tranzytowym na przej�ciach południowych, oprócz wymienionych wy�ej, uczest-
nicz� Holendrzy i, w mniejszym stopniu, Belgowie; 27% Holendrów odwiedzaj�cych Polsk� 
przekroczyło granice na południu (głównie w Jakuszycach – granica z Republik� Czesk�). 
Godny podkre�lenia jest znaczny odsetek Amerykanów korzystaj�cych z przej�� na granicy 
południowej (ogółem 24%, z czego na przej�ciu kolejowym w Zebrzydowicach – 11%). 
Udział przekrocze� granic polsko-czeskiej i polsko-słowackiej wyniósł po 15% w�ród Esto�-
czyków i Łotyszy, 9% w�ród Litwinów i 6% w�ród Rosjan. W porównaniu z latami dziewi��-
dziesi�tymi notuje si� spadek liczby przyjazdów Szwedów i Du�czyków na południu. 
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Przyjazdy według krajów 
Przytoczone dane dotycz� wszystkich przyjazdów cudzoziemców do Polski. Obejmuj� one 

zarówno go�ci jednodniowych, jak i turystów (czyli tych cudzoziemców, którzy sp�dzili 
w Polsce co najmniej jedn� noc, lecz nie pozostawali dłu�ej ni� przez rok). 

Tab. 8. Przyjazdy do Polski według grup krajów (w tys.) 

 2000 2001 2002 2003 Rok  
2001 = 100 

Rok  
2002 = 100 

Ogółem 84 515 61 431 50 735 52 130 84,9 102,7 

Niemcy 48 903 31 010 23 655 25 457 82,1 107,6 

Unia Europejska (poza 
Niemcami) 

2 110 1 861 1 700 1 682 90,4 98,9 

Kandydaci do UE: 18 154 14 101 12 582 13 899 98,6 110,5 

s�siedzi z południa 15 899 11 918 10 439 11 723 98,4 112,3 

kraje bałtyckie 2 094 2 027 1 984 1 982 97,8 99,9 

pozostałe 162 156 158 193 123,8 122,0 

Pozostałe kraje Europy 224 237 262 277 116,8 105,8 

Rosja, Białoru�, Ukraina 14 379 13 584 11 939 10 194 75,0 85,4 

Inne kraje WNP 215 126 108 112 89,2 103,7 

Główne kraje zamorskie 366 341 311 334 97,9 107,3 

Reszta �wiata 164 171 178 176 102,9 99,1 

�ródło: GUS na podstawie danych Stra�y Granicznej. 

Tabela 8. zawiera dane o przyjazdach do Polski według grup krajów. Ze wzgl�du na s�-
siedzkie poło�enie Niemiec, wył�czono ten kraj z podsumowania Unii Europejskiej. W kate-
gorii „kandydaci do Unii” uj�to wszystkie kraje, które wraz z Polsk� zostały przyj�te do UE 
w maju 2004 roku. Ze wzgl�du na specyfik� ruchu z poszczególnych kierunków ta kategoria 
została podzielona na „s�siadów z południa” (Czechy i Słowacja), „kraje bałtyckie” (Litwa, 
Łotwa, Estonia) i „pozostałe” (W�gry, Słowenia, Malta i Cypr). Do „głównych krajów zamor-
skich” zaliczono Stany Zjednoczone, Kanad�, Japoni�, Kore� Południow� i Australi�. S� to te 
kraje, dla których analizuje si� wydatki w grupie „kraje zamorskie” (por. rozdział 6). 

��Najbardziej zmalała liczba przyjazdów z: Belgii (o 30%), Holandii (o 26%), Ukrainy 
(17,5%), Rosji (17%), Francji (11%) i Białorusi (10%).  

��Istotny, ponad dziesi�cioprocentowy wzrost liczby przyjazdów zanotowano z nast�puj�-
cych krajów: Słowacji (36%), W�gier (23%), Danii (o 21%), Hiszpanii (20%), Irlandii 
(19%), Rumunii (18%), Kanady (17%), Włoch, Korei Płd. (po 16%), Portugalii i Słowenii 
(po 15%). 
Ruch przyjazdowy z Niemiec wzrósł o 7,6%, a liczba przyjazdów z pozostałych krajów 

Unii Europejskiej zmalała o 1,1%.  
Dla oceny sezonu turystycznego istotne s� tendencje zaobserwowane w trzecim kwartale. 

W porównaniu z III kw. 2002 roku: 

��Ogólna liczba przyjazdów wzrosła o 6,3%. Liczba przyjazdów z Niemiec wzrosła o 9,9%, 
a z pozostałych krajów Unii Europejskiej o 5,1%. Najbardziej wzrosła liczba przyjazdów z 
Danii, Włoch, Irlandii, Hiszpanii, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Austrii, a tak�e z krajów 
pozaeuropejskich (z Korei Płd., Kanady, Japonii, USA i Australii – ł�cznie o 11%).  

��W czwartym kwartale liczba przyjazdów z Rosji, Białorusi i Ukrainy była o 35% mniejsza 
ni� w IV kwartale 2002 roku. 
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Tab. 9. Przyjazdy cudzoziemców do Polski według krajów (w tys.) 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rok 
2002=100 

�WIAT OGÓŁEM 87 817 88 592 89 118 84 515 61 431 50 735 52 130 102,7 

Niemcy 49 589 51 573 53 788 48 903 31 010 23 655 25 457 107,6 

Czechy 16 793 16 808 13 491 11 985 9 276 8 313 8 827 106,2 

Ukraina 5 352 4 824 5 303 6 184 6 418 5 853 4 830 82,5 

Białoru� 3 805 2 626 4 640 5 920 5 197 4 242 3 830 90,3 

Słowacja 4 174 4 542 4 234 3 914 2 642 2 126 2 896 136,2 

Rosja 2 036 2 062 2 114 2 275 1 969 1 844 1 534 83,2 

Litwa 1 719 1 720 1 449 1 414 1 393 1 398 1 366 97,7 

Łotwa 492 533 482 421 412 401 422 105,3 

Holandia 348 390 371 402 337 303 225 74,3 

Austria 371 367 285 304 297 248 266 107,2 

USA 239 270 261 288 268 235 250 106,3 

Francja 341 357 344 292 230 202 180 89,2 

Wielka Brytania 232 248 236 240 222 202 211 104,5 

Szwecja 212 234 208 205 192 191 198 103,6 

Estonia 363 396 352 259 222 186 194 104,5 

Włochy 191 194 185 191 189 185 215 116,2 

W�gry 206 188 163 143 137 139 170 122,7 

Dania 153 152 174 144 123 123 149 120,8 

Belgia 175 181 177 160 112 93 65 70,4 

Norwegia 59 63 60 57 60 64 69 106,5 

Bułgaria 64 51 41 35 48 57 55 96,5 

Rumunia 90 67 51 48 43 54 64 117,9 

Finlandia 64 77 71 66 56 51 56 110,7 

Kazachstan 88 97 78 105 61 51 49 96,1 

Izrael 28 28 32 39 43 49 48 99,6 

Mołdowa 118 83 69 84 50 44 47 106,7 

Hiszpania 49 51 48 43 38 41 49 119,9 

Szwajcaria 69 63 62 45 42 38 38 101,4 

Chorwacja 18 18 19 21 24 29 31 108,5 

Grecja 38 39 34 30 29 28 27 97,7 

Japonia 19 18 23 26 25 26 28 106,9 

Turcja 24 20 21 19 19 21 23 109,2 

Korea Południowa 17 10 12 16 15 19 22 115,6 

Irlandia 10 12 14 16 17 17 20 119,4 

Kanada 26 24 22 21 19 18 21 117,4 

Portugalia 17 19 20 15 16 17 19 115,2 

Słowenia 14 14 16 17 17 18 20 114,8 

Australia 15 14 16 15 14 13 13 100,8 

Pozostałe kraje 199 158 153 154 148 145 147 100,9 

�ródło: GUS na podstawie danych Stra�y Granicznej. 
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Przyjazdy turystów do Polski 
Instytut Turystyki szacuje, �e w�ród osób odwiedzaj�cych Polsk� w 2003 roku było około 

13,7 mln turystów16, a wi�c cudzoziemców, którzy sp�dzili u nas przynajmniej jedn� noc. 
Oznacza to spadek o 2% w stosunku do poprzedniego roku.  
• W grupie krajów s�siednich spadek liczby przyjazdów turystów obj�ł s�siadów ze 

wschodu: Białorusi, Ukrainy i Rosji oraz Litwy. 
• Wzrosły liczby przyjazdów turystów z Estonii (o 3,1%), Łotwy (o 4,7%) oraz nies�siednich 

krajów WNP (o 5,6%). 
• Udział wizyt jednodniowych z krajów nie s�siaduj�cych z Polsk� jest stosunkowo nie-

wielki, tote� mo�emy stwierdzi� te same tendencje, które zostały zasygnalizowane powy�ej 
w odniesieniu do liczby przyjazdów ogółem. Oznacza to ogólny wzrost liczby przyjazdów 
z tych krajów o 1%, przy czym w przypadku z Unii Europejskiej notujemy minimalny spa-
dek (o 0,6%). 

Tab. 10. Przyjazdy turystów do Polski w latach 1997-2003 (w tys.) 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rok 
2002=100 

�wiat ogółem 19 520 18 780 17 950 17 400 15 000 13 980 13 720 98,1 

Niemcy 6 650 6 700 6 450 5 920 4 400 4 160 4 520 108,7 

Ukraina 3 285 3 180 2 920 3 090 3 080 2 930 2 480 84,6 

Białoru� 2 335 1 730 2 180 2 370 2 080 1 700 1 620 95,3 

Rosja 1 600 1 360 1 160 1 140 980 940 790 84,0 

Litwa 1 100 1 140 960 850 840 840 820 97,6 

Łotwa 400 460 410 360 330 320 335 104,7 

Estonia 300 340 300 220 190 160 165 103,1 

Inne kraje WNP 240 180 150 170 100 90 95 105,6 

Czechy 360 340 300 250 230 230 240 104,3 

Słowacja 90 100 90 90 80 60 80 133,3 

Pozostałe kraje17 3 160 3 250 3 030 2 940 2 690 2 550 2 575 101,0 

w tym:         

Unia Europejska (poza Niemcami) 2 050 1 810 1 650 1 640 99,4 

Główne kraje zamorskie 360 335 310 330 106,5 

Reszta �wiata    530 545 590 605 102,5 

�ródło: oszacowania Instytutu Turystyki. 

Nale�y podkre�li�, �e oszacowania Instytutu Turystyki dotycz� wszystkich przyjazdów tu-
rystów, bez wzgl�du na to, gdzie nocowali i w jakim celu przybyli. Liczba tych turystów za-
granicznych, którzy korzystali z noclegów w rejestrowanych przez GUS obiektach zakwate-
rowania zbiorowego, jest znacznie ni�sza. Z rejestrowanych przez GUS obiektów zakwatero-
wania zbiorowego korzystało w 2003 roku 3 332 tysi�ce turystów zagranicznych (o blisko 6% 
wi�cej ni� w 2002 r.). Zauwa�my, �e wzrost liczby noclegów udzielonych turystom zagranicz-
nym był jeszcze wi�kszy: o 10,5%.  

                                                      
16 Uwaga: oszacowane liczby turystów nale�y traktowa� jako przybli�one. Nie dysponujemy �adnymi metodami 
dokładnego pomiaru liczby przyje�d�aj�cych do Polski turystów, tj. cudzoziemców sp�dzaj�cych w naszym kraju 
co najmniej jedn� noc. Dotyczy to zwłaszcza przyjezdnych z krajów s�siednich.  
17 Dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej (w wyj�tkiem Niemiec) oraz krajów zamorskich lepiej posługiwa� 
si� liczb� wszystkich przyjazdów na podstawie danych Stra�y Granicznej (patrz tab. 9); zakładamy, �e liczba 
przyjazdów turystów z tych krajów jest nieznacznie – o kilka procent – ni�sza ni� liczba przyjazdów ogółem. 
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Tab. 11. Liczba turystów zagranicznych i liczba udzielonych noclegów w bazie noclegowej 
w latach 1997-2003 (w tys.) 

  1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rok 
2002=100 

Liczba korzystaj�cych 

Obiekty 
zakwaterowania 
zbiorowego ogółem 

3 628 3 387 3 229 3 117 3 152 3 145 3 332 105,9 

W tym hotele 2 759 2 534 2 405 2 400 2 388 2 447 2 612 106,7 

Liczba udzielonych noclegów 

Obiekty 
zakwaterowania 
zbiorowego ogółem 

7 580 7 333 5 645 6 891 6 991 7 085 7 828 110,5 

W tym hotele 5 257 4 985 3 722 4 697 4 687 4 784 5 239 109,5 

�ródło: GUS. 

 
Rozmieszczenie terytorialne (według województw) liczby turystów zagranicznych korzy-

staj�cych z obiektów zakwaterowania zbiorowego i liczby udzielonych im noclegów ilustruj� 
mapki 4 i 5.  
 

Mapa 4.  
Obiekty zakwaterowania zbiorowego: 
korzystaj�cy cudzoziemcy w 2003 roku 
 

 

> 500 tys.   (2)
200 - 400 tys.  (4)
100 - 200 tys.  (3)

60 - 100 tys.  (5)
< 30 tys.   (2)

 

Mapa 5.  
Obiekty zakwaterowania zbiorowego: 
noclegi udzielone cudzoziemcom w 2003 
roku 

> 1 mln   (3)
0,5 - 1 mln   (2)
0,2 - 0,5 mln   (4)
0,1 - 0,2 mln   (5)
< 0,1 mln   (2)

 
�ródło: GUS. 
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6. Wydatki cudzoziemców w Polsce: podstawowe 
trendy i kierunki zmian 

6.1. Przeci�tne wydatki turystów  

Wyniki bada� pozwalaj� oszacowa�, �e w 2003 roku przeci�tne wydatki turystów ponie-
sione na terenie Polski wyniosły około 114 USD na osob� i blisko 24 USD dziennie (�rednie 
wa�one).  

 

Rys. 1. Przeci�tne wydatki turystów na osob� w 2003 roku w USD (według krajów) 
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* �rednia wa�ona. 
** Australia, Japonia, Kanada, Korea Płd., USA. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r.  

Uzyskane rezultaty oznaczaj�, �e nast�pił spadek �rednich wa�onych wydatków na osob� 
w stosunku do tych z poprzedniego roku (o 13,6%). Wydatki na osob� według krajów wyniosły 
od 70 USD (Litwa) do 265 USD (kraje zamorskie). Zanotowane zmiany obrazuj� spadek 
wydatków turystów prawie ze wszystkich rynków: w najwi�kszym stopniu spadły wydatki 
turystów z Białorusi (o 36,2%), Belgii (o 30,4%), Francji (o ok. 29%) oraz Niemiec (o 14,5%), 
wzrosły za� – turystów z Litwy (o 1,4%). 

Mimo tendencji spadkowych warto zwróci� uwag� na znacz�cy wzrost przeci�tnych wy-
datków w ostatnich miesi�cach 2003 roku. Wzrost ten odnotowano przede wszystkim w odnie-
sieniu do wydatków turystów z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Austrii, Włoch i W�gier.  
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Przeci�tne dzienne wydatki turystów wahały si� w granicach od około 20 USD (tury�ci 
z krajów zamorskich, Belgii, Niemiec i Francji) do 30 USD (Austria, Włochy). W 2003 roku 
w odniesieniu do wi�kszo�ci badanych krajów zanotowano spadek przeci�tnych wydatków na 
jeden dzie� pobytu. Wzrosły troch� dzienne wydatki Litwinów, wydatki za� Rosjan pozostały  
na tym samym poziomie. 

 

Rys. 2. Przeci�tne wydatki turystów na 1 dzie� pobytu w 2003 roku (w USD) – według krajów 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r.  

 
Porównanie dwu kategorii: �rednich wydatków na osob� i �rednich wydatków na jeden 

dzie� pobytu pokazuje, �e w latach 2000-2003 spadek dotyczył w wi�kszym stopniu tej pierw-
szej zmiennej: �rednich wydatków na osob�. �wiadczy to nie tylko i nie tyle o ograniczeniu 
skłonno�ci do wydawania, ale tak�e, a mo�e nawet w wi�kszym stopniu, o skróceniu długo�ci 
pobytów. Ta obserwacja, potwierdzona tak�e w badaniu celów i motywów podró�y cudzo-
ziemców do Polski, odnosi si� zwłaszcza do roku 2003. Na marginesie warto zauwa�y�, �e 
tendencja do skracania pobytów jest obserwowana nie tylko w zagranicznej turystyce przyjaz-
dowej do Polski, ale tak�e do innych krajów europejskich. 
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Tab. 12. Przeci�tne wydatki turystów zagranicznych na terenie Polski w latach 2000-2003 
(według krajów) 

�rednie wydatki w USD na osob� �rednie wydatki w USD na dzie� pobytu  
2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 

Ogółem* 137 136 132 114 25 28 29 24 

Austria 143 171 151 134 26 33 33 30 

Belgia . 181 182 126 . 30 31 20 

Beneluks 164 179 181  24 28 30  

Białoru� 121 99  116 74 24 34 38 21 

Czechy  129 176 146 120 25 33 29 26 

Francja 161 170 182 129 24 27 31 21 

Holandia . 177 177 138 . 26 29 21 

Litwa 102 111 69 70 32 32 26 28 

Niemcy 141 143 145 124 24 24 23 20 

Rosja 151 124 88 83 40 32 28 28 

Skandynawia 124 128 137 133 22 24 27 26 

Słowacja 131 174 150 106 23 34 31 29 

Ukraina 115 105 92 76 24 29 33 24 

W�gry 146 193 145 119 26 34 29 27 

Wielka Brytania 199 203 193 174 34 26 35 25 

Włochy . . 191 145 . . 34 31 

Kraje zamorskie** 305 324 302 265 21 20 23 20 

* �rednia wa�ona. 
**  USA, Kanada, Korea Płd., Japonia, Australia. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki. 

 

Rys. 3. Zmiany wielko�ci przeci�tnych wydatków nierezydentów w latach 2000-2003 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2000 2001 2002 2003

Na osob�

Na 1 dzie�

USD

 
�ródło: opracowanie własne na podstawie bada� Instytutu Turystyki. 
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Podobnie jak w poprzednich latach, w 2003 roku poziom wydatków był zró�nicowany 
w zale�no�ci od celu podró�y. Najwi�cej, ale mniej ni� w 2002 roku, pozostawiały w Polsce 
osoby wskazuj�ce na sprawy słu�bowe jako główny cel podró�y (135 USD na osob�). Rów-
nie� wydatki osób przyje�d�aj�cych w celach typowo turystycznych były ni�sze ni� poprzed-
nio. Obni�eniu uległy tak�e przeci�tne wydatki podró�uj�cych w odwiedziny do krewnych i znajo-
mych oraz w celu dokonania zakupów. Powy�ej przeci�tnej wydawały osoby deklaruj�ce religijne 
cele podró�y.  

 

Rys. 4. Wydatki turystów w 2003 roku według celu podró�y (w USD) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r. 

 
W 2003 roku – podobnie jak w latach poprzednich – najwi�cej wydawały osoby zatrzymu-

j�ce si� w hotelach i motelach (136 USD na osob�). Najni�sze wydatki zwi�zane były z wybo-
rem kwater prywatnych jako miejsca noclegu (85 USD) i zamieszkaniem u rodziny lub znajo-
mych (80 USD). 

Rys. 5. Wydatki turystów w 2003 roku według rodzaju wykorzystywanej bazy noclegowej 
(w USD) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r. 
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Rys. 6. Wydatki turystów w latach 2002-2003 według sposobu organizacji podró�y 
 (w USD) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

6.2. Wydatki według rodzajów i miejsca ponoszenia 

Je�li chodzi o struktur� wydatków według rodzajów, wyniki bada� wskazuj�, �e około 
32,5% sum pozostawionych w Polsce tury�ci przeznaczaj� na noclegi, a blisko jedn� pi�t� na 
wy�ywienie (18,4%).  

W porównaniu z poprzednim rokiem znaczenie obydwu tych pozycji w ł�cznym bud�ecie 
nieco si� zmieniło (nieznacznie spadł udział wydatków na wy�ywienie, co nale�y ł�czy� ze 
stabilizacj� cen �ywno�ci). Podobny jak w poprzednim roku był udział wydatków na zakupy 
(na własne potrzeby oraz w celu odsprzedania). Na ten cel tury�ci przeznaczyli ł�cznie 23,3% 
ogółu wydatków, wobec 22,1% w 2002 roku. Wydatki na zakupy (na własne potrzeby i w celu 
odsprzedania ł�cznie) wci�� stanowi� bardzo wa�n� cz��� bud�etów osób przyje�d�aj�cych 
z Białorusi, Ukrainy, Rosji i Litwy.  

Rys. 7. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w 2003 roku (w %) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r. 
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Od kilku lat tury�ci deklaruj� stosunkowo niewielkie wydatki na zakupy w celu odsprze-
da�y: w 2003 roku stanowiły one zaledwie 2,8% i wła�ciwie miały znaczenie tylko dla osób 
przyje�d�aj�cych z Ukrainy (18,4% ogółu wydatków turystów przyje�d�aj�cych z tego kraju) 
i Białorusi (17,0%). Podobnie jak w poprzednim roku, warto podkre�li� słaby, ale korzystny  
trend je�li chodzi o wydatki na usługi rekreacyjne oraz wzrost wydatków na transport. Ta 
ostatnia tendencja wi��e si� zapewne z ci�głym wzrostem cen paliw oraz dominacj� samo-
chodu jako �rodka transportu w turystyce przyjazdowej do Polski. 

Tab. 13. Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski 
 w latach 2000-2003 (w %) 

 2000 2001 2002 2003 

Noclegi 30,7 35,7 31,9 32,5 

Wy�ywienie 21,2 23,4 21,3 18,4 

Transport 8,6 10,0 11,7 13,2 

Usługi rekreacyjne 7,7 8,3 8,7 9,0 

Zakupy na własne potrzeby 18,3 16,3 19,1 20,5 

Zakupy w celu odsprzeda�y 8,8 1,9 3,0 2,8 

Inne 4,3 3,6 3,9 3,4 

Brak danych 0,4 0,8 0,4 0,2 

�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2000-2003. 

Z punktu widzenia znaczenia popytu turystycznego nierezydentów dla gospodarki kraju 
istotne jest równie� miejsce ponoszenia wydatków, a zwłaszcza ich podział na te, które zasiliły 
gospodark� kraju generuj�cego ruch turystyczny, i te, które wpłyn�ły do regionów recepcyj-
nych.  

Tab. 14. Struktura wydatków turystów poniesionych przed podró�� w latach  
2000-2003 (w %) 

 2000 2001 2002 2003 

Zakup pakietu usług 24,8 22,8 22,8 26,9 

Transport 53,1 61,3 62,4 61,3 

Inne 19,6 15,7 14,3 11,7 

Brak danych 2,5 0,2 0,5 0,1 

�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2000-2003. 

Wa�na jest jednak nie tylko próba ich rozdzielenia na sumy pozostaj�ce w kraju stałego 
zamieszkania turysty i te, które wpłyn�ły do systemu ekonomicznego kraju recepcyjnego, ale 
tak�e ustalenie, jakie sumy zasiliły poszczególne odwiedzane regiony. Jest to niełatwe zadanie, 
zwłaszcza w odniesieniu do turystyki masowej, opartej na sprzeda�y całych pakietów usług, 
niemo�liwych do szczegółowego rozdzielenia na podstawie badania ankietowego turystów. 
Tradycyjne, kompleksowe usługi turystyczne opieraj� si� na zintegrowanym produkcie, zło�o-
nym z wielu usług komplementarnych. Kupuj�c pakiet usług (wycieczk� czy kilkudniowy po-
byt wypoczynkowy) tury�ci nie wiedz�, jaka cz��� ceny zapłaconej przez nich za imprez� tu-
rystyczn� odpowiada poszczególnym rodzajom kosztów, jaka przeznaczona jest na zakup 
usług na terenie kraju wysyłaj�cego, mar�� organizatorów czy transport, jaka za� – na usługi 
�wiadczone w kraju recepcyjnym i w jego poszczególnych regionach: usługi noclegowe, �y-
wieniowe, rozrywk�, mar�� po�redników itp. Próba oszacowania tej cz��ci przychodów zasi-
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laj�cych gospodark� turystyczn� kraju wymaga przeprowadzenia bada� w�ród szeroko rozu-
mianych biur podró�y: touroperatorów, agentów turystycznych, po�redników – nie za� w�ród 
turystów.  

Tab. 15. Poziom i struktura wydatków poniesionych przed podró�� (wybrane kraje) 

2002 2003 

W tym na (w %): W tym na (w %):  

 
USD na 

osob� pakiet transport pozostałe 
USD na 

osob� pakiet transport pozostałe 

Ogółem 63,5 22,8 62,4 14,8 62,8 26,9 61,3 11,8 

UE (bez 
Niemiec) 

95,7 21,3 67,4 11,3 94,8 30,7 61,2 8,1 

Niemcy 55,7 27,4 48,0 24,6 51,0 25,2 52,8 22,0 

Francja 105,2 28,7 58,7 12,6 99,2 39,2 54,8 6,0 

W. Brytania 160,0 16,2 78,3 5,5 151,0 11,2 84,7 4,1 

Austria 65,5 7,1 87,2 5,7 69,6 0,0 97,5 2,5 

Włochy 105,7 0,0 94,7 5,3 100,0 26,4 71,8 1,8 

Skandynawia 111,0 27,9 63,8 8,3 139,0 35,1 61,3 3,6 

Beneluks 54,8 17,4 55,1 27,5 46,0 14,0 62,1 23,9 

USA 540,9 5,7 92,4 1,9 546,5 8,7 91,3 0,0 

Kraje 
s�siedzkie (bez 
Niemiec) 

26,6 22,3 63,9 13,8 20,3 29,8 56,0 14,2 

Pozostałe kraje 70,3 5,6 91,3 3,1 83,4 13,1 84,4 2,5 

�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2002-2003. 

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2003 roku najmniej przed podró�� wydawali miesz-
ka�cy krajów o�ciennych i blisko poło�onych, najwi�cej – krajów zamorskich, Wielkiej Bry-
tanii, Francji, Włoch i Skandynawii. Zjawisko to jest zrozumiałe; wynika nie tylko z bliskiej 
odległo�ci, a co za tym idzie mniejszych kosztów transportu, ale tak�e z przewagi przyjazdów 
organizowanych przez biura podró�y i wi�kszego udziału kosztów zakupu cz��ci usług za gra-
nic�. Blisko dwie trzecie kosztów poniesionych przed podró�� przeznacza si� na transport 
(w 2001 r. – ponad 61%, w 2002 r. – 62,4%, w 2003 r. – 61,3%).  

Je�li chodzi o turystów powierzaj�cych organizacj� podró�y przedsi�biorstwom turystycz-
nym, obni�enie przeci�tnych wydatków w Polsce obserwuje si� równocze�nie ze wzrostem 
poziomu wydatków ponoszonych przed podró��, na terenie miejsca zamieszkania. W znacznej 
cz��ci s� to przedpłaty na pokrycie kosztów transportu i zakup usług �wiadczonych na terenie 
Polski, wpływaj�ce na konta polskich organizatorów i bezpo�rednich usługodawców. Prze-
ci�tne wydatki osób korzystaj�cych z pełnej organizacji podró�y lub zakupu cz��ci usług wy-
niosły w 2003 roku ł�cznie (przed podró�� i na terenie Polski) 423 USD na osob� (kraje za-
morskie –939 USD, Wielka Brytania – 692 USD, Francja – 592 USD, Niemcy – 546 USD, 
Włochy – 438 USD). Wydatki ponoszone przed podró�� przez tych turystów, którzy korzystali 
z pełnej lub cz��ciowej oferty biur podró�y, wyniosły w 2003 roku 327 USD na osob� (wobec 
185 USD w 2002 r. i 152 USD w 2001 r.). Tendencje te �wiadcz� tak�e o rozwoju bezgotów-
kowych form płatno�ci; potwierdzaj� je dane rejestrowane przez banki. Cz�stsze kupowanie 
całych pakietów usług na lokalnych rynkach turystycznych mo�e wynika� z tego, �e w okresie 
wzmo�onego poczucia zagro�enia i niepewno�ci tury�ci ch�tniej wykupuj� usługi w pełni zor-
ganizowane, u znanych sobie touroperatorów. 
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Rys. 8. Ł�czne wydatki na podró� poniesione przez turystów odwiedzaj�cych Polsk� 
w 2003 roku 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki. 

 
Mimo �e precyzyjne regionalne rozszacowanie wydatków jest przy obecnym stanie bada� 

niemo�liwe, warto prze�ledzi� poziom wydatków turystów, którzy wskazali poszczególne re-
giony kraju b�d� wybrane wielkie miasta jako miejsce najdłu�szego pobytu. 

 

Mapa 6. Przeci�tne wydatki według 
województw w 2002 roku 

 

Mapa 7. Przeci�tne wydatki według 
województw w 2003 roku 

 
�ródło: badania Instytutu Turystyki.  Legenda: 
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Tab. 16. Przeci�tne wydatki turystów w latach 2000-2003 według odwiedzanych województw  
(w USD na osob�) 

 2000 2001 2002 2003 

Zachodniopomorskie* 89 84 127 89 

Pomorskie 130 125 149 128 

Warmi�sko-mazurskie 141 118 127 111 

Podlaskie 119 97 117 86 

Lubuskie 108 76 83 64 

Wielkopolskie 116 130 127 117 

Kujawsko-pomorskie 130 130 123 121 

Łódzkie 132 158 145 133 

Mazowieckie 150 163 163 148 

�wi�tokrzyskie 147 172 146 114 

Lubelskie 118 90 97 81 

Dolno�l�skie 102 101 122 109 

Opolskie 131 143 133 96 

�l�skie 139 144 144 128 

Małopolskie 141 167 151 131 

Podkarpackie 131 158 106 79 

* Je�li turysta odwiedził kilka województw, podajemy wielko�� wydatków dla tego województwa,  
w którym przebywał najdłu�ej. 

�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2000-2003. 

W 2003 roku spadek wydatków przeci�tnych nie pozostał bez wpływu na wielko�� wydat-
ków analizowanych według miejsca najdłu�szego pobytu: zmniejszyły si� wydatki osób za-
trzymuj�cych si� we wszystkich województwach. Spadły tak�e wydatki osób wskazuj�cych 
wielkie miasta jako miejsca najdłu�szego pobytu (z wyj�tkiem Cz�stochowy). 

 

Tab. 17. Przeci�tne wydatki turystów w latach 2000-2003 według odwiedzanych miast  
(w USD na osob�) 

 2000 2001 2002 2003 

Białystok 164 123 117 93 

Warszawa 157 185 181 166 

Katowice 139 154 141 110 

Kraków 130 164 147 131 

Łód� 128 174 162 133 

Pozna� 125 157 154 121 

Szczecin 122 115 118 88 

Lublin 117 117 116 101 

Gda�sk 111 120 142 120 

Wrocław 110 142 131 116 

Cz�stochowa 90 120 127 142 

�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2000-2003. 
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6.3. Wydatki odwiedzaj�cych jednodniowych 

Przeci�tne wydatki osób nie korzystaj�cych na terenie Polski z noclegu (odwiedzaj�cych 
jednodniowych) wyniosły w badanym okresie 36 USD, o 21,7% mniej ni� roku poprzednim. 
Najwy�sze wydatki deklarowali Litwini (49 USD), najni�sze – Czesi i Słowacy (odpowiednio 
14 USD i 12 USD).  

Rys. 9. Przeci�tne wydatki odwiedzaj�cych jednodniowych w 2003 roku według krajów 
(w USD) 
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* �rednia wa�ona. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r. 

Warto zwróci� uwag� na wysoki spadek w 2003 roku przeci�tnych wydatków ponoszonych 
przez odwiedzaj�cych jednodniowych z Ukrainy (o 53,7%) i Białorusi (o 37,7%). Do�� znacz-
nie spadły tak�e wydatki Niemców (o 11,8%). Wydatki Czechów, Słowaków i Rosjan pozo-
stały w zasadzie na niezmienionym poziomie. Sytuacja na rynku walutowym spowodowała, �e 
przeci�tne wydatki wzrosły w ostatnim kwartale 2003 roku. 

Tab. 18. Przeci�tne wydatki odwiedzaj�cych jednodniowych 
w latach 2000-2003 (w USD na osob�) 

 2000 2001 2002 2003 2003:2002 

Ogółem* 44 41 46 36 0,78 

Niemcy 53 41 51 45 0,88 

Czechy 14 12 14 14 1,00 

Słowacja 15 12 10 12 1,20 

Białoru� 37 76 77 48 0,62 

Ukraina 51 92 95 44 0,46 

Litwa 52 76 63 49 0,78 

Rosja 115 75 54 52 0,96 

* �rednia wa�ona. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki. 
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Rys. 10. Struktura wydatków odwiedzaj�cych jednodniowych w 2003 roku (w %) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r. 

 

Tab. 19. Wydatki odwiedzaj�cych jednodniowych według krajów w 2003 roku (w USD) 

 

 
Niemcy Czechy Słowacja Białoru� Ukraina Litwa Rosja Pozostałe Ogółem 

Razem 45 14 12 48 44 49 52 27 36* 

Liczba osób:          

Samotnie 70 20 16 64 86 70 77 32 53 

Z rodzin�, 
znajomymi 38 11 9 44 42 43 45 17 33 

Cel podró�y:          

Przejazd 
tranzytem 49 12 10 57 29 54 54 25 45 

Turystyczny / 
prywatny 41 13 10 41 40 47 42 24 34 

Słu�bowy / 
handlowy 51 20 20 62 75 50 83 28 44 

�rodek transportu:         

Samolot 55 - - 13 - - - 32 55 

Samochód 
osobowy 44 13 11 48 45 49 52 18 37 

Samochód 
ci��arowy - 16 18 55 25 53 42 25 34 

Kolej 24 86 - - 63 - 85 56 23 

Prom/statek - - - - - - - - - 

Autokar 39 - - - - - - - 39 

Pieszo/rower 44 13 - - - - - - 27 

* �rednia wa�ona. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2003 roku odwiedzaj�cy jednodniowi wydali naj-
wi�ksze sumy w zwi�zku z zakupami na własne potrzeby. Było to jednak o kilka punktów 
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procentowych mniej ni� w 2002 roku (2003 r. – 37,4%, 2002 r. – 40,8%); warto te� pami�ta�, 
�e zale�nie od kraju udziały te s� do�� zmienne. Na wy�ywienie przeznaczono 11,4% ogółu 
wydatków, na transport – 19,4% (wobec 17,7% w roku poprzednim). Udział wydatków na za-
kupy w celu odsprzedania jest niewielki (2003 r. – 5,2%,  2002 r. – 4,0%).  

Relatywnie najwi�cej wydawały osoby przeje�d�aj�ce tranzytem (45 USD), podró�uj�ce 
samotnie (53 USD), wykorzystuj�ce samolot jako �rodek transportu (55 USD). Tendencja do 
ponoszenia wy�szych wydatków przez osoby podró�uj�ce samotnie utrzymuje si� od kilku lat. 
Stosunkowo du�e wydatki osób przeje�d�aj�cych tranzytem pozwalaj� przypuszcza�, �e 
w czasie tego typu przejazdów dokonuje si� na terenie Polski zakupów o do�� znacznej warto-
�ci. W 2003 roku zjawisko to nie było jednak nasilone w takim stopniu jak w latach poprzed-
nich i odnosiło si� przede wszystkim do Litwinów i Białorusinów. Obraz zmian, jakie w dłu�-
szym okresie obserwuje si� w poziomie wydatków odwiedzaj�cych jednodniowych, pokazuje 
rysunek 11.  
• Wydatki Niemców zbli�one s� do �redniej dla całej badanej zbiorowo�ci i ulegaj� stosun-

kowo niewielkim wahaniom; po okresie spadku wróciły w 2002 roku do poziomu sprzed 
dwóch lat; w 2003 roku ponownie notuje si� pewne obni�enie, ale – w porównaniu ze 
zmianami w innych krajach – jest ono niewielkie. 

• Bardzo zmienne s� wydatki odwiedzaj�cych jednodniowych z Litwy, Ukrainy i Białorusi; 
po okresie gwałtownego wzrostu, który nast�pił w 2001 roku i trwał w 2002 roku, znacznie 
zmalały (w odniesieniu do Litwy spadek był widoczny ju� w 2002 r.);  

• Wydatki Rosjan wykazuj� trwał� (cho� spowolnion� w 2003 r.) tendencj� spadkow�. 
• Wydatki Czechów i Słowaków kształtuj� si� na niskim, stabilnym poziomie (10-15 USD). 
• Warto zwróci� uwag�, �e w 2003 roku przeci�tne wydatki odwiedzaj�cych jednodniowych 

wyrównały si� (z wyj�tkiem niskich, stabilnych wydatków Czechów i Słowaków). 

Rys. 11. Zmiany wielko�ci przeci�tnych wydatków odwiedzaj�cych jednodniowych 
w latach 2000-2003 
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* �rednia wa�ona. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki. 
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6.4. Przychody dewizowe Polski z tytułu zagranicznej  
turystyki przyjazdowej  

6.4.1 Wielko�	 i struktura przychodów w latach 2000-2003  
Ł�czne przychody dewizowe w 2003 roku z tytułu przyjazdów cudzoziemców do Polski 

zostały oszacowane na podstawie wydatków turystów, odwiedzaj�cych jednodniowych (oby-
dwie pozycje oszacowane na podstawie bada� granicznych Instytutu Turystyki) oraz przy wy-
korzystaniu szacunków NBP, przygotowywanych do bilansu płatniczego sporz�dzanego na 
bazie płatno�ci.  

Z bada� Instytutu Turystyki oraz z szacunków NBP wynika, �e w 2003 roku ł�czne przy-
chody wyniosły 4 069 mln USD, z czego 2 692 mln USD (tj. 66,2%) to wpływy od turystów, 
pozostała za� cz��� – od odwiedzaj�cych jednodniowych (por. tab. 20). Analizuj�c wielko�� 
ł�cznych przychodów z tytułu przyjazdów cudzoziemców i ich spadek w stosunku do po-
przedniego roku (o 9,4%) warto zauwa�y�, �e wpłyn�ły na to nast�puj�ce zjawiska: 
• niejednorodne w skali roku tendencje, obserwowane w turystyce przyjazdowej do Polski: 

w pierwszym i czwartym kwartale zanotowano znaczne obni�enie si� liczby przyjazdów tu-
rystów do Polski (odpowiednio o 3,9% i 7,1%); zwi�kszona liczba przyjazdów w trzecim 
kwartale nie zrekompensowała tych spadków; 

• w czwartym kwartale – wzrost liczby przyjazdów odwiedzaj�cych jednodniowych (zwłasz-
cza z Niemiec i Słowacji); zacz�ły tak�e wzrasta� przeci�tne wydatki na osob� (w relacji do 
wcze�niejszych okresów roku); 

• wzrost liczby przyjazdów z najwa�niejszego dla Polski rynku generuj�cego ruch tury-
styczny – Niemiec; nasilony wzrost zaobserwowano zwłaszcza w ostatnim kwartale roku; 
z kolei spadek liczby przyjazdów dotyczył w najwi�kszym stopniu przyjazdów turystycz-
nych z krajów Beneluksu (o ponad jedn� czwart�), Rosji (o 16%) i Ukrainy (o 15,4%); 

• w ostatnim kwartale 2003 roku zdecydowany wzrost przeci�tnych wydatków na osob� (za-
równo turystów, jak i odwiedzaj�cych jednodniowych), zwłaszcza podró�nych z Niemiec;  

• od kilku lat – wzrost obrotów rejestrowanych, zestawianych w bilansie płatniczym NBP na 
bazie płatno�ci; �wiadczy to o wzro�cie znaczenia transakcji dokonywanych za po�rednic-
twem banków oraz transakcji bezgotówkowych, dokonywanych przy u�yciu kart płatni-
czych; wskazuje na to równie� bardzo znacz�ce zwi�kszenie si� poziomu wydatków pono-
szonych przed podró��, na terenie miejsca zamieszkania turystów; 

• wzrost udziału przychodów od turystów w ł�cznej sumie przychodów dewizowych 
(z 62,4% w 2002 r. do 66,2% w 2003 r.); jest to zjawisko zdecydowanie pozytywne; 

• wzrost liczby przyjazdów jednodniowych w ostatnim kwartale 2003 roku, jest zwi�zany za-
pewne z sytuacj� polskiej waluty wobec euro (nie mo�e wi�c by� traktowany jako tenden-
cja stabilna).  

Tab. 20. Wielko�� i struktura ł�cznych przychodów dewizowych Polski w latach 2001-2003 

2001 2002 2003  

mln USD Udział % mln USD Udział % mln USD Udział % 

Tury�ci 1993,7 41,4 1804,6 40,2 1559,8 38,4 

Odwiedzaj�cy jednodniowi 1901,5 39,5 1688,9 37,6 1377,3 33,8 

Płatno�ci rejestrowane przez NBP 920,0 19,1 997,0 22,2 1132,0 27,8 

Razem 4815,2 100,0 4490,5 100,0 4069,1 100,0 

�ródła: badania Instytutu Turystyki w latach 2001-2003, dane NBP. 
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Rys. 12. Ł�czne przychody dewizowe Polski z tytułu przyjazdów cudzoziemców 
w latach 2000-2003 

3,1 2,9 2,8 2,7

3,0

1,9 1,7
1,4

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003

mld USD

Odwiedzaj�cy
jednodniowi

Tury�ci *

 
* Ł�cznie z płatno�ciami rejestrowanymi przez NBP. 
�ródło: oszacowania własne na podstawie bada� Instytutu Turystyki w latach 1996-2003. 

6.4.2 Wielko�	 i kierunki zmian przychodów z wybranych rynków 
W 2003 roku zaszły bardzo istotne zmiany w strukturze przychodów z najwa�niejszych dla 

Polski rynków. Wprowadzenie wiz dla Ukrai�ców, Białorusinów i Rosjan spowodowało ogra-
niczenie przyjazdów i w konsekwencji ł�czny spadek przychodów z tych rynków o ponad 
30%. W podobnym stopniu obni�eniu uległy rejestrowane na terenie Polski wydatki turystów 
z nieo�ciennych krajów europejskich. Przychody z rynku niemieckiego wprawdzie nieco 
spadły, ale jego udział w przychodach ogółem wzrósł z 45,7% do 51,2%. Na uwag� zasługuje 
tak�e to, �e kolejny rok z rz�du wzrósł udział przychodów z pozas�siedzkich krajów 
europejskich (z 4,8% do 7,9%).  

Rys. 13. Struktura przychodów dewizowych w latach 2000-2003 według grup krajów* 

3 113

1 720 1 598 1 503

1 557

1 555
1 296

896

466

486
432

305

138

134

168

233

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2000 2001 2002 2003

mln USD

Reszta �wiata

Inne kraje
europejskie

Pozostałe kraje
s�siedzkie

Niemcy

 
* Z wył�czeniem płatno�ci rejestrowanych przez NBP. 
�ródło: oszacowania własne na podstawie bada� Instytutu Turystyki w latach 2000-2003. 
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6.4.3 Korekta przychodów 
Zgodnie z zaleceniami WTO, z grupy wydatków na turystyk� nale�y wył�czy� wydatki po-

noszone na terenie odwiedzanego kraju, ale nie traktowane jako turystyczne, a tak�e wydatki 
na transport mi�dzynarodowy ponoszone poza terytorium ekonomicznym odwiedzanego kraju. 
Badania Instytutu Turystyki pozwalaj� na tak� korekt� przychodów. W wypadku turystyki 
przyjazdowej do Polski korekcie podlega przede wszystkim warto�� zakupów w celach han-
dlowych, tj. w celu odsprzedania. Ta grupa wydatków mo�e by� wył�czona zarówno za po-
moc� pytania o główne cele przyjazdu do Polski, jak i o rodzajow� struktur� wydatków.  

Tab. 21. Skorygowane przychody dewizowe Polski w latach 2001-2002 z tytułu turystyki 
przyjazdowej (w mln USD) 

Ł�czne przychody 
W tym: wydatki na 

zakupy w celu 
odsprzedania 

Przychody turystyczne 
(skorygowane) 

 
 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 

Tury�ci 1804,6 1559,8 90,8 71,2 1713,8 1488,6 

Odwiedzaj�cy jednodniowi 1688,9 1377,3 86,5 66,8 1602,4 1310,5 

Płatno�ci rejestrowane przez 
NBP 

997,0 1132,0 - - 997,0 1132,0 

Razem 4490,5 4069,1 177,3 138,0 4313,2 3931,1 

�ródło: oszacowania własne na podstawie bada� Instytutu Turystyki w latach 2001-2002. 

Skorygowane przychody turystyczne, a wi�c ł�czne przychody pomniejszone o warto�� za-
kupów w celu odsprzedania, wyniosły w 2003 roku 3 931,1 mln USD, o 8,9% mniej ni� 
w roku poprzednim. Podobnie jak w 2002 roku, korekta dotyczy niemal w równym stopniu 
wydatków turystów, jak i odwiedzaj�cych jednodniowych.  

6.4.4 Przychody z turystyki a bilans płatniczy i handlowy 
Mimo krytycznych uwag w odniesieniu do bilansu płatniczego jako �ródła informacji 

o rozmiarach przychodów z turystyki zagranicznej warto podkre�li�, �e w strukturze przycho-
dów coraz wi�ksz� rol� odgrywaj� płatno�ci rejestrowane przez Narodowy Bank Polski, ujmo-
wane wła�nie w bilansie płatniczym (sporz�dzanym na bazie płatno�ci) w pozycji podró�e za-
graniczne. Po stronie przychodów i rozchodów składaj� si� na nie wpływy zarejestrowane 
w nast�puj�cych pozycjach: 
• przyjazdy obcokrajowców, 
• podró�e prywatne mieszka�ców Polski, 
• podró�e słu�bowe, 
• rozliczenia z tytułu kart płatniczych, 
• wymiana lecznicza, 
• wymiana szkoleniowa. 

Szczególnie znacz�cy wzrost przychodów rejestrowanych przez NBP notowany jest po-
cz�wszy od 1999 roku; w latach 1999-2003 płatno�ci rejestrowane przez polski bank centralny 
po stronie przychodów wzrosły o ponad 69%. Jest to spowodowane przede wszystkim szyb-
kim wzrostem wielko�ci rozlicze� z tytułu kart płatniczych. 
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Rys. 14. Przychody rejestrowane przez NBP w bilansie płatniczym na bazie płatno�ci 
w latach 1996-2003 (w mln USD), trend  
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�ródło: dane NBP. 

Tab. 22. Przychody z tytułu przyjazdów cudzoziemców a wpływy z eksportu towarów 
i usług (1996-2003) 

 Warto�� eksportu towarów 
i usług 

(mln USD) 

Przychody z tytułu przyjazdów 
cudzoziemców 

(mln USD) 

Udział przychodów z turystyki 
w warto�ci eksportu towarów 

i usług (w %) 

1996 37 304  8 444  22,6 

1997 39 646  8 679  21,9 

1998 43 307  7 946  18,4 

1999 38 423  6 100  15,9 

200018 46 294  6 092  13,2 

2001 34 263 4 815 14,1 

2002 36 937 4 491 12,2 

2003 47 690 4 069 8,5 

�ródła: Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej za 2000 rok. NBP, s. 85; Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok. NBP, s. 39; www.nbp.pl; 
badania Instytutu Turystyki w latach 1996-2003. 

Warto równie� rozwa�y�, jaki udział maj� przychody z turystyki w całym bilansie płatni-
czym kraju oraz w jakim stopniu mog� one wpłyn�� na kształtowanie si� równowagi płatni-
czej. Nale�y tu wzi�� pod uwag� przede wszystkim rachunek bie��cy w pozycjach towary 
i usługi. W latach 1996-2003 bilans handlowy Polski był ujemny, a dodatnie saldo obrotów 
w pozycji usługi, b�d�ce w du�ym stopniu rezultatem wysokiego poziomu przychodów z ty-
tułu podró�y zagranicznych, pozwoliło zmniejszy� nierównowag� płatnicz� w tych dwóch po-
zycjach bilansu. W latach 2002-2003 głównym �ródłem korzystnych zmian rachunku bie��-

                                                      
18 Pocz�wszy od 2000 roku NBP szacuje obroty towarowe w bilansie płatniczym według nowej metody (na bazie 
transakcji, a nie jak poprzednio – płatno�ci). Szacunki te pozwoliły okre�li� warto�� obrotów towarowych „szarej 
strefy” i z pewno�ci� lepiej odzwierciedlaj� poziom rzeczywistego eksportu. Spowodowało to jednak niepełn� 
porównywalno�� danych z informacjami za lata poprzednie. 
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cego był z kolei wzrost warto�ci eksportu towarów (w uj�ciu dolarowym w 2002 r. o 8,8%, 
w 2003 o 29,9%)19. Pojawienie si� trendu wzrostowego zaobserwowano ju� w drugim kwar-
tale 2002 roku. 

Mimo �e dane za lata 1996-2003 nie s� w pełni porównywalne, wyra�nie notuje si� obni�e-
nie wielko�ci przychodów z tytułu przyjazdów cudzoziemców w relacji do eksportu towarów 
i usług. Decyduje o tym przede wszystkim obserwowany od 2002 roku i kontynuowany 
w 2003 roku (a tak�e na pocz�tku 2004 r.) znacz�cy wzrost eksportu towarów przy równocze-
snym spadku wpływów z tytułu spo�ycia nierezydentów. 

Rys. 15. Udział przychodów z turystyki w warto�ci eksportu towarów i usług (w %) 
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�ródła: Bilans płatniczy na bazie transakcji oraz bilans aktywów i pasywów zagranicznych Rzeczypospolitej 
Polskiej za 2000 rok. NBP, s. 85; Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok. NBP, s. 39; www.nbp.pl; 
badania Instytutu Turystyki w latach 1996-2003. 

6.5. Nowe zjawiska obserwowane w 2003 roku 

Rok 2003 cechowało wyst�powanie szeregu niejednorodnych zjawisk, które zdetermino-
wały zmiany w poziomie przeci�tnych wydatków cudzoziemców w Polsce, a co za tym idzie – 
wielko�ci przychodów z poszczególnych rynków i sumy przychodów ł�cznych. Maj� one cha-
rakter łatwo zauwa�alnych zmian ilo�ciowych, ale tak�e – a mo�e przede wszystkim – 
jako�ciowych. Te pierwsze dotycz� zmian w liczbie przyjazdów i poziomie wydatków, te dru-
gie – przewarto�ciowa� w zakresie struktury konsumentów (pojawienie si� du�ej grupy kon-
sumentów wydaj�cych małe sumy) i coraz powszechniejszego odchodzenia od płatno�ci go-
tówkowych. Utrudnia to szacowanie ł�cznych przychodów dewizowych Polski z tytułu przy-
jazdów cudzoziemców przy zastosowaniu dotychczasowych metod i skłania do poszukiwania 
sposobów lepszego dopasowania oszacowa� do nowej sytuacji. 

6.5.1 Zmiany ilo�ciowe 
Je�li chodzi o zmiany ilo�ciowe, to przede wszystkim nale�y zwróci� uwag� na niejedno-

rodne zjawiska obserwowane w czasie, w ci�gu całego roku. Z tego punktu widzenia rynek tu-
rystyki zagranicznej w 2003 roku, zreszt� nie tylko w Polsce, mo�na podzieli� na dwa, wyra�-
nie ró�ne okresy: od pocz�tku roku do sierpnia i od sierpnia do ko�ca roku. W skali całego 

                                                      
19 Bilans płatniczy Rzeczypospolitej Polskiej za 2002 rok. NBP 2003, s. 8; dane za 2003 rok - www.nbp.pl. 
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�wiata, po okresie dobrych perspektyw rysuj�cych si� na samym pocz�tku 2003 roku, ju� od 
lutego nast�pował stopniowy spadek popytu. Prawdziwie dramatyczne załamanie, którego 
przyczyny wi�zano pocz�tkowo z gro�b�, a nast�pnie z rozpocz�ciem wojny w Iraku, notuje 
si� od kwietnia. Dodatkowo, obawy zwi�zane z SARS spot�gowały spadek ruchu turystycz-
nego, powoduj�c zmniejszenie si� liczby podró�y (w okresie do sierpnia) o 4,5% w skali 
�wiata (Azja: -17%, Ameryki: -6%)20. Z punktu widzenia Polski wa�ne jest, �e na spadek 
liczby podró�y nało�yło si� tak�e zmniejszenie wydatków Niemców na turystyk� zagraniczn� 
(w 2003 r. o 5,9%)21. 

W Polsce w pierwszych miesi�cach 2003 roku zanotowano spadek liczby przyjazdów ze 
wszystkich wa�nych rynków generuj�cych ruch turystyczny (o 9%). Spadek ten dotyczył za-
równo turystów (o 3,9%), jak i odwiedzaj�cych jednodniowych. Zmniejszyła si� przede 
wszystkim liczba przyjazdów z Niemiec, Rosji i Ukrainy. Na gwałtowny spadek ruchu tury-
stycznego nało�ył si� spadek przeci�tnych wydatków ponoszonych w pierwszych miesi�cach 
roku przez odwiedzaj�cych jednodniowych z wielu krajów (np. Niemców o 2%, Litwi-
nów o 11%, Białorusinów o 29,9%, Ukrai�ców o 35,8%, Rosjan o 24,1%). W odniesieniu do 
rynków wschodnich spadek ten pogł�bił si� w drugim kwartale 2003 roku, a w przypadku 
Ukrainy – z ko�cem roku notowano np. wydatki odwiedzaj�cych jednodniowych obni�one do 
poziomu jednej trzeciej tego, który deklarowali na pocz�tku roku. Załamanie si� rynków 
wschodnich w drugiej połowie roku nale�y wi�za� przede wszystkim z wprowadzeniem wiz 
wjazdowych, ale tak�e z pogorszeniem si� opłacalno�ci zakupu i wywozu z Polski towarów. 

Rys. 16. Szacunkowe wydatki odwiedzaj�cych jednodniowych w 2003 roku (rynki wschodnie) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne. 

Przeci�tne wydatki turystów z wielu krajów były najni�sze w I kwartale; dotyczy to takich 
rynków, jak Niemcy, Słowacja, Białoru�, Rosja, Wielka Brytania, kraje skandynawskie i grupa 
wybranych krajów zamorskich (USA, Kanada, Japonia, Australia, Korea Płd.).  

Znacz�cy spadek liczby przyjazdów z rynków wschodnich i obni�enie si� deklarowanych 
wydatków Ukrai�ców, Białorusinów, Litwinów i Rosjan (zarówno turystów, jak i odwiedzaj�-
cych jednodniowych) spowodowały, �e w 2003 roku ł�czne przychody z tych rynków stano-
wiły zaledwie 24% przychodów Polski ogółem (bez danych rejestrowanych przez NBP), 
wobec blisko 33% w 2002 roku. W liczbach bezwzgl�dnych oznacza to zmniejszenie si� przy-
chodów a� o 423 mln USD. Warto podkre�li�, �e tylko pozornie rynki te, w zestawieniu z po-
                                                      
20 Konferencja prasowa IPK, Berlin 2004. 
21 Tourism Abroad. Industry Brief. G+J. Hamburg, luty 2004, s. 1. 
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t��nym rynkiem niemieckim, s� mało znacz�ce. Poł�czenie dwóch niekorzystnych zjawisk 
działaj�cych w tym samym kierunku, tzn. równoczesnego (i do tego znacznego) spadku ruchu 
oraz  istotnego ze statystycznego punktu widzenia obni�enia si� poziomu wydatków, daje gor-
sze efekty, ni� mo�na by si� spodziewa�.   

 

Rys. 17. Szacunkowe wydatki odwiedzaj�cych jednodniowych w 2003 roku (ogółem i rynki 
południowe oraz zachodni) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne. 

Spadkom wydatków i liczby przyjazdów z rynków wschodnich towarzyszył gwałtowny 
wzrost ruchu granicznego na zachodnich i południowych przej�ciach, nasilony zwłaszcza 
w  ostatnim kwartale 2003 roku. Zjawisko to nale�y wi�za� z sytuacj� na polskim rynku wa-
lutowym, czyli ze znacz�c� aprecjacj� euro zarówno w stosunku do złotego, jak i dolara. 
Zmienione kursy walut w istotnym stopniu poprawiły opłacalno�� dokonywania przez Niem-
ców, Czechów i Słowaków zakupów na polskich terenach przygranicznych.  

 

Rys. 18. Rozkład wydatków odwiedzaj�cych jednodniowych w latach 2002-2003 
(w USD/osob�) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne. 
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Je�li chodzi o rynek niemiecki, siła nabywcza euro w Polsce w listopadzie 2003 roku prze-
kraczała sił� nabywcz� tej waluty na rynku niemieckim o 38% (wzrost w stosunku do grudnia 
2002 r. o blisko 19%)22. Jednak, jak wynika z bada�, zyskowne dla cudzoziemców relacje cen 
przyci�gn�ły raczej konsumentów wydaj�cych niewiele. �wiadczy o tym wzrost liczby osób 
pozostawiaj�cych na terenie Polski relatywnie najmniejsze sumy (por. rys. 19 i 20).  

Korzystna dla cudzoziemców sytuacja w zakresie kursów walut w mniejszym stopniu doty-
czyła rynków wschodnich, poniewa� obywatele Ukrainy, Białorusi, Rosji i Litwy posługuj� si� 
raczej dolarami ni� euro. 

 

Rys. 19. Rozkład wydatków turystów w latach 2002-2003 (w USD/osob�) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne. 

Spadki ł�cznych przychodów z rynków wschodnich, szczególnie silne w ostatnim kwartale 
2003 roku, nie zostały – jak mo�na by s�dzi� po nasilonym ruchu granicznym – zrekompen-
sowane wzrostem przychodów z rynków niemieckiego, czeskiego i słowackiego, notowanym 
w ostatnich miesi�cach 2003 roku. Ł�czne przychody z tych rynków w skali całego roku nie 
wzrosły (pomimo wzrostu liczby przyjazdów), poniewa� w badaniu odwiedzaj�cy jedno-
dniowi nie deklarowali wi�kszych wydatków przeci�tnych; przeciwnie – przeci�tne wydatki 
odwiedzaj�cych jednodniowych z Niemiec do�� znacz�co spadły. Nota bene, istotny nawet 
wzrost liczby przekrocze� granicy przez Słowaków i Czechów (a z takim zjawiskiem mieli-
�my do czynienia w ostatnim kwartale 2003 r.) nie wpływa w zauwa�alny sposób na wielko�� 
przychodów z tych rynków, poniewa� tak Czesi, jak i Słowacy od wielu lat deklaruj� wydatki 
na stosunkowo niskim, ustabilizowanym poziomie. 

Tak wi�c o zmianach poziomu ł�cznych przychodów dewizowych Polski z tytułu przyjaz-
dów cudzoziemców zadecydowały w 2003 roku rynki wschodnie, nie za� spektakularny 
wzrost liczby przekrocze� granicy na zachodzie i południu kraju. Skal� zmian poziomu przy-
chodów z tytułu przyjazdów s�siadów zza zachodniej i południowej granicy w ci�gu całego 
roku oraz poziom spadku przychodów od cudzoziemców zza wschodnich granic pokazuje 
tabela 23. 

 

                                                      
22 Tam�e, s. 3. 
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Tab. 23. Przychody z wybranych rynków w latach 2002-2003 

Przychody (w USD)  

2002 2003 

Zmiana (w mln USD) 

Niemcy, Czechy, 
Słowacja  

1 765,8 1 693,9 - 71,9 

Białoru�, Ukraina, 
Litwa, Rosja 

1 128,0 705,1 - 422,9 

�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne. 

Co wi�cej, gdyby nawet przeci�tne wydatki Niemców, Czechów i Słowaków nie spadły, 
lecz pozostały na poziomie oszacowanym dla 2002 roku, wzrost przychodów z tytułu znacz-
nego wzrostu ruchu przyjazdowego, obserwowanego w ostatnim kwartale 2003 roku na tych 
granicach nie zdołałby zrekompensowa� spadku przychodów, który zaobserwowano na ryn-
kach wschodnich (tab. 24). 

 

Tab. 24. Hipotetyczne przychody z wybranych rynków w latach 2002-2003* 

Przychody (w USD)  

2002 2003 

Zmiana (w mln USD) 

Niemcy, Czechy, 
Słowacja  

1 765,8 1 918,6 +152,8 

Białoru�, Ukraina, 
Litwa, Rosja 

1 128,0 705,1 - 422,9 

* Analiza zmian została dokonana przy zało�eniu, �e w 2003 roku wydatki przeci�tne Niemców, 
Czechów i Słowaków (zarówno turystów, jak i odwiedzaj�cych jednodniowych) pozostaj� na poziomie 
oszacowanym dla 2002 roku. 

�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne. 

 

6.5.2 Zmiany jako�ciowe 
Analiza zmian jako�ciowych pozwala przede wszystkim wskaza� na odmienne zjawiska na 

rynkach Europy Zachodniej (i w�ród turystów z najwa�niejszych krajów zamorskich), od-
mienne za� – na rynkach wschodnich. Je�li chodzi o te pierwsze, istotnym zjawiskiem jest to, 
�e spadek przeci�tnych wydatków w Polsce notuje si� równocze�nie ze wzrostem poziomu 
wydatków ponoszonych przed podró��, na terenie miejsca zamieszkania turystów.  

Tab. 25. Wydatki turystów ponoszone przed podró�� do Polski w USD/osob� (2001-2003) 

 

Lata 

Wydatki przed podró��  
(tury�ci ogółem, USD/osob�) 

Wydatki przed podró��  
(korzystaj�cy z pełnej lub cz��ciowej 

organizacji usług, USD/osob�) 

2001 57,1 151,8 

2002 63,5 185,3 

2003 62,8 326,7 

�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne. 
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Rys. 20. Zmiany poziomu wydatków ponoszonych przed podró�� do Polski w USD/osob�  
(2001-2003) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne. 

Tab. 26. Wydatki turystów ponoszone przed podró�� do Polski w USD/osob�  
(wybrane kraje, 2001-2003) 

Wydatki przed podró��  

(korzystaj�cy z pełnej lub cz��ciowej organizacji usług, USD/osob�) 
 

Wybrane kraje 

   2002   2003   zmiany (w %) 

Ogółem 185,3 326,7 +76,3 ��� 

Unia Europejska (bez Niemiec) 229,8 396,1 +72,4 ��� 

Niemcy 258,1 445,8 +72,7 ��� 

Francja 430,2 505,5 +17,5     � 

Wielka Brytania 450,5 568,2 +26,1     � 

Skandynawia 190,5 255,2 +34,0   �� 

Beneluks 137,3 148,7 +8,3     � 

Kraje zamorskie 618,3 790,1 +27,8     � 

 w tym:  

Japonia 

USA 

 

561,0 

900,0 

 

661,8 

1500,0 

 

+18,0     � 

+66,7��� 

�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne. 

Nale�y podkre�li�, �e najwi�kszy wzrost wydatków przed podró�� odnotowano w odnie-
sieniu do turystów z Niemiec, pozostałych pa�stw Unii Europejskiej (analizowanych ł�cznie) 
i z USA (por. tab. 26). Wzrost wydatków przed wyjazdem skłania do oszacowania ł�cznych 
wydatków poniesionych w zwi�zku z podró�� do Polski, ale w miejscu zamieszkania turystów 
na około 1 114,2 mln USD, z czego ponad 29% przypada na rynek niemiecki (tab. 28). Bez 
dodatkowych bada� i analiz trudno oszacowa�, jaka cz��� tej sumy zasila polsk� gospodark� 
(w postaci zapłaty za usługi �wiadczone na terenie Polski), a jaka pozostaje poza granicami na-
szego kraju (jako opłata za transport mi�dzynarodowy i mar�a po�redników). 
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Tab. 27. Całkowite wydatki na podró� deklarowane przez turystów korzystaj�cych 
z całkowitej b�d� cz��ciowej organizacji przez biuro podró�y (w USD/osob�, 2003) 

Całkowite wydatki  

Przed podró�� W Polsce Ł�cznie 

Niemcy 446 100 546 

Francja 506 86 592 

Wielka Brytania 568 124 692 

Włochy 369 69 438 

Beneluks 149 153 302 

Skandynawia 255 66 321 

Kraje zamorskie 790 149 939 

�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne 

Tab. 28. Ł�czne wydatki turystów zagranicznych poniesione w miejscu stałego zamieszkania 
w zwi�zku z podró�� do Polski (2003) 

 

 

Wydatki turystów  
niezorganizowanych  

(w mln USD) 

Wydatki turystów  
zorganizowanych 

(w mln USD) 

Ł�czne wydatki  
poniesione za granic� 

(w mln USD) 

Ogółem 661,0 453,2 1114,2 

Niemcy 165,3 159,2 324,5 

Pozostałe kraje o�cienne 87,5 28,6 116,1 

Francja 10,7 8,4 19,1 

Wielka Brytania 28,3 1,4 29,7 

Skandynawia 35,5 37,1 72,6 

Beneluks 7,2 3,2 10,4 

Kraje zamorskie 153,3 44,1 197,4 

Pozostałe kraje 173,2 171,2 344,4 

�ródło: badania Instytutu Turystyki, obliczenia własne 

Posługiwanie si� bezgotówkowymi formami płatno�ci i zakup usług w miejscu stałego za-
mieszkania, przed wyjazdem, dotycz� w wi�kszym stopniu i w pierwszej kolejno�ci turystów 
zamo�niejszych, wydaj�cych najwi�cej na podró�. Oznacza to, �e w 2003 roku cz��� tych 
osób (a raczej cz��� ich wydatków) znikn�ła z bada� prowadzonych na terenie Polski i została 
przesuni�ta do grupy płatno�ci dokonywanych przed podró��. �wiadczy o tym zarówno wzrost 
wydatków w miejscu stałego zamieszkania, jak i spadek liczby osób deklaruj�cych najwy�sze 
wydatki. W grupie turystów deklaruj�cych wydatki na terenie Polski powy�ej 500 USD znala-
zło si� w 2003 roku tylko 1,3% (w 2002 r. – 1,9%). Najwi�ksze zmiany zanotowano w odnie-
sieniu do turystów z krajów Unii Europejskiej (spadek z 2,1% w 2002 r. do 0,9% w 2003 r.), 
a zwłaszcza z Francji (spadek z 1,7% do 0,7%) i z Niemiec (spadek z 2,1% do 1,6%). Ze 
wzgl�du na znaczny udział przyjazdów z Niemiec zmiany na tym rynku odgrywaj� szczególn� 
rol�. 

Zmniejszenie si� udziału turystów wydaj�cych najwi�cej dotyczy nie tylko respondentów z 
rynków zachodnich, ale tak�e ze wschodnich. Ró�ne s� jednak przyczyny tego zjawiska: 
a) na rynkach zachodnich główn� przyczyn� jest wspomniana wy�ej tendencja do zast�powa-

nia płatno�ci gotówkowych bezgotówkowymi, 
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b) na rynkach wschodnich powodem jest spadek poziomu wydatków, mniejsze zainteresowa-
nie zakupami w Polsce i wi�ksza ni� w poprzednich latach skłonno�� do wywozu dewiz, 
nie za� towarów (dotyczy to zwłaszcza Ukrainy). 

O tym, �e przyczyny tego zjawiska s� odmienne w odniesieniu do obydwu grup krajów, 
�wiadczy m.in. znacz�cy wzrost liczby respondentów deklaruj�cych najni�sze wydatki na ryn-
kach wschodnich (np. udział odwiedzaj�cych jednodniowych z Ukrainy wydaj�cych poni�ej 
100 USD wyniósł w 2002 r. 67,6%, a w 2003 r. 92,2%; udział turystów z Białorusi wydaj�-
cych poni�ej 150 USD wyniósł w 2002 r. 79%, a w 2003 r. – ju� 91,6%). Zjawisku temu towa-
rzyszy spadek udziału wydatków na zakupy przeznaczone na sprzeda� w�ród turystów z naj-
wa�niejszego rynku wschodniego: Ukrainy (z 20,8% w 2002 r. do 18,4% w 2003 r.). 
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7. Cele, motywy i formy przyjazdów turystów do Polski 
w 2003 roku 

W niniejszym rozdziale przedstawiamy podstawowe informacje charakteryzuj�ce przyjazdy 
turystów zagranicznych do Polski w 2003 roku. Zmiany w porównaniu z poprzednim rokiem 
oznaczono w tabelach w nast�puj�cy sposób:  

 
"++"  du�y wzrost (o ponad 5 pkt%), 
"+"   wzrost (od 3,5 do 5 pkt%), 
"-"  spadek (od 3,5 do 5 pkt%), 
"--"  du�y spadek (o ponad 5 pkt%), 
brak znaku oznacza brak istotnych zmian. 

 
Na wykresach ilustruj�cych zró�nicowanie cech pobytu kraje uwidocznione na prawo od 

osi pionowej charakteryzuj� si� cz�stszym wyst�powaniem analizowanej cechy, a kraje na 
lewo od osi – rzadszym. 

 

7.1. Cele pobytu 

W 2003 roku trzy podstawowe segmenty turystyki przyjazdowej do Polski: typowa tury-
styka (wakacje, wypoczynek), turystyka biznesowa, odwiedziny u krewnych lub znajomych 
wzrosły, zwi�kszaj�c swoj� przewag� nad pozostałymi. Spadł udział przyjazdów tranzyto-
wych, na zakupy i w innych celach (dorywcza praca, odwiedziny w miejscu pochodzenia, 
motywy religijne).  

Charakterystyk� segmentów wyró�nionych ze wzgl�du na cel przyjazdu szczegółowo 
omawiamy w rozdziale 8. 

Tab. 29. Podstawowe cele pobytu w Polsce 

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Turystyka, wypoczynek 28,5 + 24,9  30,4 ++ 31,8  30,6  25,1 -- 

Odwiedziny u 
krewnych, znajomych 22,5  36,2 ++ 9,1  24,3  15,0  45,3 ++ 

Interesy 29,1  28,5  28,4 ++ 40,9  18,6 -- 29,4 + 

Dorywcza praca 0,4  0,0  0,9  0,0  0,4  0,0  

Zakupy 5,7  1,5  10,1 -- 0,0  13,9 ++ 0,0  

Motywy religijne 1,3  0,5  2,5  0,2  1,6  0,0  

Odwiedziny w miejscu 
pochodzenia 0,5  0,8  0,4  0,1  0,4  0,0  

Tranzyt 8,6 - 3,1  15,1 -- 1,5  14,5  0,0  

Inne cele 3,4  4,5  3,0  1,2  5,1  0,2  

�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku –  ł�czne wyniki z ankiet ITTZ-1 i ITTZ-223 . 

Znaczny odsetek deklarowanych przez s�siadów ze wschodu wizyt w celach turystycznych 
uznajemy za zawy�ony (cz��� badanych ukrywa zarobkowe cele przyjazdu). Nie mo�na jed-
nak wykluczy�, �e w tej grupie turystów rzeczywi�cie nast�puje pewien wzrost zainteresowa-
nia typow� turystyk�. 

                                                      
23 Por. wyja�nienie na s. 12. 
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Rys. 21. Typowa turystyka: zró�nicowanie według krajów pochodzenia turystów 

Cel pobytu: turystyka i wypoczynek (ogółem: 28,5%)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku –  ł�czne wyniki z ankiet ITTZ-1 i ITTZ-2. 

Rys. 22. Sprawy słu�bowe lub interesy według krajów pochodzenia turystów 

Cel pobytu: sprawy słu�bowe lub interesy (ogółem: 29,1%)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku –  ł�czne wyniki z ankiet ITTZ-1 i ITTZ-2. 
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Rys. 23. Odwiedziny u krewnych lub znajomych jako główny cel pobytu: zró�nicowanie 
według krajów pochodzenia turystów 

Cel pobytu: odwiedziny u krewnych lub znajomych (ogółem: 22,5%)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku –  ł�czne wyniki z ankiet ITTZ-1 i ITTZ-2. 

 
Do krajów, z których zanotowano najwi�cej przyjazdów w celach typowo turystyczno-wy-

poczynkowych nale��: Czechy, Słowacja, W�gry, Włochy, Szwecja, Dania, Holandia i Fran-
cja.  

Odwiedziny u krewnych lub znajomych były szczególnie cz�ste w�ród turystów z USA, 
Niemiec, Belgii Holandii, a najrzadsze – w przypadku turystów zza wschodniej granicy. W le-
cie udział wizyt rodzinno-towarzyskich nieco zmalał na rzecz przyjazdów typowo turystycz-
nych i wypoczynkowych. 

Najwi�cej przyjazdów w celach słu�bowych i biznesowych stwierdzamy w�ród turystów z 
Unii Europejskiej (poza Niemcami): Austrii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch, Danii, Francji 
i Belgii. 

Posługuj�c si� ogóln� nazw� „turystyka biznesowa” lub „przyjazdy w sprawach słu�bo-
wych” musimy by� �wiadomi, �e jest to kategoria wewn�trznie zró�nicowana, a co wi�cej, jej 
struktura przedstawia si� odmiennie dla ró�nych grup turystów wyró�nionych ze wzgl�du na 
kraj pochodzenia. Co trzeci przyjazd biznesowy miał na celu prowadzenie samodzielnych inte-
resów, a blisko co czwarty – prowadzenie interesów w imieniu firmy. Uczestnictwo w targach 
i wystawach deklarował co dziesi�ty turysta biznesowy, a przyjazd na kongres lub konferencj� 
– 14%. Ten ostatni rodzaj podró�y biznesowych był szczególnie cz�sty w�ród Niemców i 
mieszka�ców nieo�ciennych krajów Unii Europejskiej. Najwi�kszy udział przyjazdów na targi 
i wystawy oraz na kongresy lub konferencje wyst�pił w trzecim kwartale. 

W 2003 roku Rosjanie, Ukrai�cy i Białorusini zwi�kszyli udział przyjazdów w celu prowa-
dzenia interesów w imieniu firmy; nadal jednak t� grup� turystów charakteryzuje znaczna 
przewaga przyjazdów w celu prowadzenia samodzielnych interesów. 
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Tab. 30. Struktura przyjazdów w interesach 

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Udział w targach i 
wystawach 11,3  12,6  5,4  19,5  27,8 ++ 0,0  

Udział w kongresie, 
konferencji 14,3  22,3  4,5  22,9  3,8 - 13,5 - 

Samodzielne interesy 34,4  20,1 + 53,7  21,1  24,0 -- 40,3 ++ 

Interesy w imieniu firmy 23,7 + 25,7 + 21,5 ++ 22,1  19,7 ++ 44,4  

Transport 9,6  11,3  8,0 -- 10,9  13,2  0,0  

Inne słu�bowe 5,6  6,3  6,2  2,3  10,8 ++ 0,0  

Brak danych 1,2  1,6  0,8  1,1  0,8  1,8  

100% – ci, którzy wskazali "interesy, sprawy słu�bowe" jako główny cel przyjazdu. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 

7.2. Długo�	 pobytu 

W 2003 roku �rednia długo�� pobytu wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem z 3,9 do 
4,1 nocy. Niemcy korzystali w Polsce �rednio z 5 noclegów, podobnie tury�ci z pozostałych 
krajów Unii Europejskiej (4,9). Jak zwykle, najkrócej przebywali w Polsce s�siedzi ze 
wschodu (2,6), a najdłu�ej – tury�ci z krajów pozaeuropejskich (12,7): co dziesi�ty spo�ród 
nich sp�dził w Polsce ponad cztery tygodnie. W lecie 2003 roku �rednia długo�� pobytu (5,1) 
przekroczyła �redni� z lata poprzedniego roku o 1 nocleg. 

Najdłu�ej przebywali w Polsce tury�ci z nast�puj�cych krajów: USA i Kanady, W�gier, 
Słowacji, Francji, Włoch, Czech, Belgii, Holandii, W. Brytanii, Austrii i Niemiec. 

 

Tab. 31. Długo�� pobytu w Polsce 

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

�rednia 4,1  5,0  2,6  4,9  3,3  12,7 + 

1 do 3 noclegów 52,4 - 30,3  80,7 - 32,5  59,1 ++ 19,1 -- 

4 do 7 36,1 + 55,1 + 14,4  52,5  33,0  25,5 ++ 

8 do 28  11,1  14,5 - 4,8  15,0  7,9 - 44,4 ++ 

Dłu�ej 0,4  0,0  0,1  0,0  0,0  11,0 + 

�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 

7.3. Typy turystyki: sposoby sp�dzania czasu podczas pobytu 
w Polsce 

Trzy czwarte turystów okre�la swój główny sposób sp�dzania czasu w naszym kraju jako 
pobyt w miastach. Pobyty wypoczynkowe w rejonach o krajobrazowych walorach turystycz-
nych (okolice nadmorskie, górskie, pojezierne) wyst�puj� bardzo rzadko: niewiele ponad 5%. 
Zainteresowanie turystyk� wiejsk� spadło z 11% do 8%. Najcz��ciej wybieraj� te formy po-
bytu tury�ci niemieccy (pobyty wypoczynkowe – 9%, turystyka wiejska – 13%), ale i w�ród 
nich obserwujemy spadek w porównaniu z 2002 rokiem.  



Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku 

61 

Tab. 32. Sposób sp�dzania czasu podczas pobytu* 

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Pobyt w miastach 75,2 ++ 67,8 ++ 78,0 ++ 80,4 + 81,1 ++ 82,6 - 

Pobyt wypoczynkowy 
w górach 2,7  4,4  1,9  2,0  0,9  3,7  

Pobyt wypoczynkowy 
nad morzem 1,3  2,8  0,5  0,5  0,3  0,0  

Pobyt wypoczynkowy 
w rejonach pojeziernych 1,2  1,4  0,6  3,4  0,1  0,0  

Pobyt na wsi 8,0  13,4  4,3 -- 4,7  9,4  5,1  

Objazd po kraju 9,9  10,7 - 10,5  9,3  5,5 -- 7,3 ++ 

Turystyka aktywna 0,0  0,0  0,1  0,0  0,0  0,0  

Inne  2,4 -- 1,6  3,9 -- 0,8  2,7 -- 0,0  

Brak danych 0,3  0,3  0,2  0,2  0,0  1,4  

* Badani mogli wybra� wi�cej ni� jedn� odpowied	. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Do krajów, z których tury�ci stosunkowo najcz��ciej wybierali pobyty wypoczynkowe 
w rejonach o krajobrazowych walorach turystycznych, nale��: Dania, Niemcy, Belgia, Szwe-
cja, W. Brytania i Holandia.  

 

7.4. Organizacja podró
y 

W 2003 roku 83% turystów nie korzystało z usług biur podró�y. Pełny pakiet wykupiło 
zaledwie 6% ogółu turystów. Na tym tle wyró�niaj� si� tury�ci z krajów Unii Europejskiej 
(poza Niemcami), cz��ciej ni� w 2002 roku korzystaj�cy z usług oferowanych przez biura (od-
setek tych, którzy nabyli pakiety, wzrósł z 9,6% do 13,5%). Najwi�ksze zainteresowanie tu-
rystyk� zorganizowan� stwierdzamy, podobnie jak w ubiegłych latach, w�ród turystów z kra-
jów zamorskich – mimo �e w 2003 roku nieco zmalało. 

Do krajów o najwi�kszym udziale przyjazdów w pełni zorganizowanych w formie pakietu 
lub takich, którym towarzyszy zakup w biurze podró�y cz��ci usług, nale��: Szwecja, Dania,  
Holandia, Włochy, Ukraina i Francja. 

  

Tab. 33. Sposób organizacji podró�y 

  Ogółem Niemcy 
Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Pełny pakiet 5,6  6,1  2,0  13,5 + 0,8  15,4 -- 

Cz��� usług 2,5  1,8  4,3  2,3  0,0  1,3  

Tylko rezerwacja 8,4 - 12,6 - 6,3  8,9 -- 1,4 -- 10,1 -- 

Samodzielnie 83,2 ++ 79,3 ++ 87,2 ++ 75,3  97,8 ++ 73,0 ++ 

Brak danych 0,2  0,3  0,2  0,1  0,0  0,3  

�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 
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Rys. 24. Zró�nicowanie długo�ci pobytu według krajów pochodzenia turystów 

�rednia liczba noclegów (ogółem: 4,1)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 

Rys. 25. Zakup usług w biurach podró�y według krajów pochodzenia turystów 

Organizacja pobytu: pakiet i cz��� usług (ogółem: 8,2%)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 
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7.5. Miejsca noclegów 

Z obiektów noclegowych typu hotelowego korzystało w 2003 roku ogółem 50% turystów, 
a w lecie – 55% (znaczny wzrost w porównaniu z 2002 r.). W grupie turystów z nieo�ciennych 
krajów Unii Europejskiej odsetki te wyniosły odpowiednio 60% i 62%. Niemcy korzystali naj-
cz��ciej z noclegów u rodziny lub znajomych, a z hoteli lub moteli – rzadziej ni� pozostałe 
grupy turystów. Nale�y odnotowa� znaczny, du�o wy�szy ni� w 2002 roku odsetek turystów 
z Rosji, Białorusi i Ukrainy korzystaj�cych z hoteli lub moteli. 

 

Tab. 34. Główne miejsca noclegów 

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Hotele, motele itp. 50,4 ++ 38,4  58,0 ++ 60,0 ++ 46,9  50,7 -- 

Pensjonaty 8,9  13,4 -- 7,7  4,6 -- 6,7  0,2  

Domy letnie, 
apartamenty 0,7  1,1  0,6  0,1  0,3  0,0  

Campingi 0,3  0,2  0,4 - 0,1  1,0  0,0  

Kwatery prywatne 6,4  4,2  9,2  1,9  12,6 ++ 0,0  

U rodziny lub 
znajomych 26,2 + 38,1 ++ 13,7 - 28,0  23,4 + 48,7 ++ 

Inne 6,4 -- 3,2  10,4 -- 4,2  9,1 -- 0,0  

Brak danych 0,6  1,4  0,1  1,0  0,0  0,3  

 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 

Rys. 26. Noclegi w obiektach hotelowych według krajów pochodzenia turystów 

Baza noclegowa: hotele, motele itp. (ogółem: 50,4%)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 
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Rys. 27. Noclegi w prywatnej bazie noclegowej według krajów pochodzenia turystów 

Baza noclegowa: pokoje go�cinne i prywatne mieszkania (ogółem: 32,6%)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Z noclegów w hotelach, motelach itp. obiektach hotelarskich stosunkowo najcz��ciej ko-
rzystali tury�ci z: Włoch, Austrii, W�gier, Szwecji, W. Brytanii, Czech, Słowacji, Danii 
i Francji. 

Z kwater prywatnych i noclegów u rodziny lub znajomych cz��ciej ni� przeci�tnie korzy-
stali tury�ci ze Stanów Zjednoczonych, Belgii, Niemiec, Holandii, Litwy, Słowacji i Francji. 

7.6. Krytykowane aspekty pobytu w Polsce 

Najwi�cej uwag krytycznych zwi�zanych z podró�� i pobytem w Polsce dotyczy spraw, 
które, cho� nie zwi�zane bezpo�rednio z obsług� ruchu turystycznego, �wiadcz� (nienajlepiej) 
o ogólnym poziomie infrastruktury. S� to: brak czysto�ci, niezadowalaj�cy stan sanitarny oraz 
„warunki dojazdu”, co obejmuje zarówno jako�� dróg, jak i obsług� na przej�ciach 
granicznych. 

Stan sanitarny krytykowało 18% turystów, z czego a� 23% odwiedzaj�cych Polsk� w lecie. 
Podobn� tendencj� stwierdzili�my w 2002 roku. Tury�ci z Niemiec, pozostałych krajów Unii 
Europejskiej i krajów zamorskich oceniali stan sanitarny gorzej ni� ogół turystów: odpowied-
nio 26%, 24% i 28% negatywnych ocen.  

Niewiele lepiej oceniane s� warunki dojazdu (17% wskaza�, a w lecie – 23%; w obu wy-
padkach wi�cej ni� w 2002 r.). W tej sprawie najbardziej krytyczni s� Niemcy.  

Kolejne na li�cie s� wysokie koszty pobytu – stosunkowo rzadko wspominane przez Niem-
ców (zapewne wynika to z ich noclegów u rodziny lub znajomych), najcz��ciej za� przez tury-
stów z krajów pozaeuropejskich, z krajów kandyduj�cych do Unii i s�siadów ze wschodu.  

Na niski standard usług zwraca uwag� co dziesi�ty turysta (w lecie tylko nieco wi�cej). 
W tej sprawie najbardziej krytyczni s� tury�ci z krajów UE (14%) i krajów zamorskich (25%). 
Dost�pno�� informacji turystycznej nie budzi zastrze�e� wi�kszo�ci turystów, z wyj�tkiem 
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tych, którzy przyjechali z krajów pozaeuropejskich i korzystali z portów lotniczych: blisko 
40% spo�ród nich uwa�ało informacj� turystyczn� za niezadowalaj�c�.  

Dwa lata temu stan bezpiecze�stwa nale�ał do najcz��ciej krytykowanych aspektów po-
bytu, a obecnie jest na czwartym miejscu (12% uwag krytycznych). W pierwszej połowie 2003 
roku najbardziej niezadowoleni ze stanu bezpiecze�stwa byli Niemcy, ale ju� w lecie ich opi-
nie nie odbiegały od ogólnego poziomu i w sumie, w skali całego roku, ocenili stan bezpie-
cze�stwa lepiej ni� w 2002 roku. 

Tab. 35. Co krytykowano w zwi�zku z podró�� i pobytem w Polsce*  

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Koszty pobytu 14,6  5,0  20,4 -- 15,7 ++ 18,1  31,6 ++ 

Warunki dojazdu 17,4  26,1 ++ 10,3 - 20,7 ++ 15,6  5,0 - 

Organizacja podró�y 
lub pobytu 3,2  0,6  6,0  0,1  7,1  0,0  

Brak atrakcji 
turystycznych 1,1  0,7  1,3  0,8  1,7  1,5  

Brak informacji 7,7  7,2  2,1  19,8  2,9 - 36,0 -- 

Jako�� usług 10,1  14,1  5,0  13,6  4,2 - 24,9  

Stan sanitarny 18,4  26,2  8,5  24,3  14,6 -- 28,5  

Stan bezpiecze�stwa 12,2  15,2 -- 8,1  14,3  11,3 + 16,0  

Inne 0,0  0,0  0,0  0,0  0,1  0,0  

Niczego nie 
krytykowano 29,4 + 25,6 -- 42,8 ++ 14,9 -- 25,7 ++ 0,9  

* Badani mogli wybra� wi�cej ni� jedn� odpowied	. 
 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Ogólnie mówi�c, w 2003 roku poziom krytycyzmu turystów zagranicznych był nieco 
mniejszy ni� w poprzednim roku, o czym �wiadczy wzrost (do 29%) odsetka turystów, którzy 
niczego nie krytykowali. Pogorszyła si� (ale nieznacznie) tylko ocena warunków dojazdu, a w 
ocenie standardu usług i dost�pno�ci informacji odnotowujemy popraw� (te� nieznaczn�).  

 

Rys. 28. Co krytykowano w 2003 roku i zmiany w porównaniu z 2002 rokiem 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2002-2003. 
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Rys. 29. Krytyka kosztów pobytu: zró�nicowanie według krajów pochodzenia turystów 

Krytyka: koszty pobytu (ogółem: 14,6%)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Rys. 30. Krytyka warunków dojazdu według krajów pochodzenia turystów 

Krytyka: warunki dojazdu (ogółem: 17,4%)

Czechy

W�gry

Francja

Holandia

Niemcy

Słowacja

Austria

W. Brytania

Włochy

Dania

Ukraina

Rosja

Litwa

Szwecja

Białoru�

USA i Kanada

Belgia

0 5 10 15 20 25 30 35 40%

 
 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 
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Rys. 31. Krytyka jako�ci usług według krajów pochodzenia turystów 

Krytyka: niski standard usług (ogółem: 10,1%)

W. Brytania

Szwecja

Dania

Niemcy

Włochy

Francja

Austria

Słowacja

Czechy

Belgia

W�gry

Białoru�

Ukraina

Rosja

Holandia

Litwa

USA i Kanada

0 5 10 15 20 25 30%

 
 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Rys. 32. Krytyka czysto�ci i stanu sanitarnego według krajów pochodzenia turystów 

Krytyka: stan sanitarny (ogółem: 18,4%)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 
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Rys. 33. Krytyka stanu bezpiecze�stwa publicznego według krajów pochodzenia turystów 

Krytyka: stan bezpiecze�stwa (ogółem: 12,2%)
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Stan sanitarny i warunki dojazdu krytykowali przede wszystkim przyje�d�aj�cy w intere-
sach i w odwiedziny do krewnych lub znajomych. Dost�pno�� informacji była niezadowala-
j�ca najcz��ciej dla turystów biznesowych oraz przyje�d�aj�cych na wypoczynek. Stan bez-
piecze�stwa oceniały najgorzej osoby odwiedzaj�ce rodziny oraz tury�ci biznesowi. Krytyczna 
ocena kosztów pobytu nie jest istotnie zró�nicowana: nieco cz��ciej ni� inni wypowiadali si� 
w tej sprawie tury�ci tranzytowi. Szczegółowe informacje o zwi�zkach ocen krytycznych 
z celami przyjazdów przedstawiamy w rozdziale 8 (Segmenty rynku). 

7.7. Liczba wizyt w ci�gu roku 

W�ród turystów odwiedzaj�cych Polsk� obserwuje si� znaczn� liczb� wizyt tych samych 
osób w ci�gu roku. W 2002 roku �rednia liczba wizyt w ci�gu 12 miesi�cy poprzedzaj�cych 
badanie wyniosła 3,9 na osob�, a w 2003 spadła do 2,9.  

Tab. 36. Liczba wizyt w ci�gu 12 miesi�cy 

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Jedna 29,9  33,6  17,2  48,5  27,9  55,9 -- 

Dwie 35,6 + 38,5  38,0 ++ 32,0  24,1  29,9 ++ 

Trzy 17,2  18,1  19,2  10,8  17,6  9,5  

Cztery 5,2  4,3  6,4  3,3  7,4  3,8  

5 do 10 8,6 - 3,9 - 13,8 - 3,5 - 15,8 + 1,0  

11 i wi�cej 3,6 - 1,7  5,3 -- 1,9  7,2 -- 0,0  

�rednia 2,9 - 2,3  3,7 - 2,1  4,1 - 1,7  

 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 
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Spadek ogólnej �redniej wynika głównie z ograniczenia cz�sto�ci przyjazdów zza wschod-
niej granicy, gdy� Niemcy i tury�ci z Europy Zachodniej przyje�d�ali w 2003 roku tylko nieco 
rzadziej ni� poprzednio. 

Do najcz�stszych go�ci w 2003 roku nale�eli s�siedzi ze wschodu: Białorusini i Litwini 
(�rednio po 5,5 wizyty rocznie) i s�siedzi z północy – Szwedzi (3,3 rocznie). 

 

Rys. 34. �rednia liczba wizyt w Polsce w ci�gu roku według krajów pochodzenia turystów 

�rednia liczba wizyt w ci�gu 12 miesi�cy (ogółem: 2,9)

Litwa

Szwecja

Rosja

Ukraina

Niemcy

Dania

W. Brytania

Austria

Słowacja

W�gry

Czechy

USA i Kanada

Włochy

Belgia

Francja

Holandia

Białoru�

1 2 3 4 5 6

 
 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 



Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku 

70 

7.8. Rozmieszczenie terytorialne 
zagranicznego ruchu turystycznego w Polsce 

Tab. 37. Wizyty turystów zagranicznych według województw* 

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Zachodniopomorskie 5,6  7,4  3,2  8,7  6,0  0,0  

Pomorskie 4,9  7,8 - 2,5  6,2  3,8  0,5  

Warmi�sko-mazurskie 5,8  5,5 - 7,3  3,1  5,6  1,6  

Podlaskie 8,3  2,1  10,5 + 2,1  30,0 ++ 7,3 + 

Lubuskie 2,7  5,0  1,7  1,4  1,0  0,0  

Wielkopolskie 11,1  18,9  5,4  16,5  3,9  0,9  

Kujawsko-pomorskie 3,9  6,8  2,1  4,5  1,5  0,8  

Łódzkie 7,6  9,8  4,2  9,9  8,9  13,1  

Mazowieckie 24,1  16,3  24,5  33,5  15,1 -- 69,6 -- 

�wi�tokrzyskie 2,6  2,5  2,0  3,4  4,4  1,4  

Lubelskie 10,2  2,9  23,4 - 1,7  0,8  5,1  

Dolno�l�skie 7,0  12,9  3,1 - 5,7  4,4  4,1  

Opolskie 1,8  3,1  0,9  1,7  1,6  0,0  

�l�skie 4,7  5,3  3,0  5,8  5,4  13,8  

Małopolskie 8,2  5,2  6,8 + 14,1  10,9  19,5  

Podkarpackie 3,1  0,3  7,6  0,2  1,2  0,0  

Brak danych 4,5  6,1  5,3 + 2,2  0,5 -- 1,4  

* Badani mogli wybra� wi�cej ni� jedno województwo. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku –  ł�czne wyniki z ankiet ITTZ-1 i ITTZ-2. 

Mapa 8. Przyjazdy turystów zagranicznych 
według województw w 2002 roku 
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Mapa 9. Przyjazdy turystów zagranicznych 
według województw w 2003 roku 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2002-2003 –  ł�czne wyniki z ankiet ITTZ-1 i ITTZ-2. 

W 2003 roku do najcz��ciej odwiedzanych województw nale�ały: mazowieckie (oznaczone 
na mapce najciemniejszym kolorem – 24% wizyt, czyli około 3,3 mln), wielkopolskie, lubel-
skie, podlaskie i małopolskie (po 8%-11%, czyli 1,1-1,5 mln), łódzkie dolno�l�skie, warmi�-
sko-mazurskie i zachodniopomorskie (po 6%-7%, czyli 0,8-1,0 mln).  
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Rozmieszczenie wizyt turystów zagranicznych według podstawowych grup krajów przed-
stawiaj� mapy 10-13. Województwa najcz��ciej odwiedzane przez turystów z danej grupy 
oznaczono na mapce najciemniejszym kolorem, najrzadziej – białym.  

Mapa 10. Wizyty w województwach:  
kraje UE (bez Niemiec) 

Mapa 11. Wizyty w województwach:  
Niemcy 

Mapa 12. Wizyty w województwach:  
nowe kraje UE 

Mapa 13. Wizyty w województwach:  
Rosja, Białoru�, Ukraina 

�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r –  ł�czne wyniki z ankiet ITTZ-1 i ITTZ-2. 

Uwzgl�dniaj�c główny cel pobytu w Polsce mo�na wyró�ni� nast�puj�ce pi�� obszarów: 
1. w celach typowo turystycznych najcz��ciej odwiedza si� na północy: pomorskie i warmi�-

sko-mazurskie, na południu za�: małopolskie, �l�skie, podkarpackie i �wi�tokrzyskie;  
2. w interesach: mazowieckie i wielkopolskie; 
3. na zakupy: podlaskie i lubelskie;  
4. w celu odwiedzenia krewnych i znajomych: kujawsko-pomorskie i opolskie; 
5. turystów tranzytowych goszcz� zwłaszcza województwa zachodnie: dolno�l�skie, lubuskie 

i zachodniopomorskie. 
Województwo dolno�l�skie odgrywa ponadto do�� du�� rol� w przyjmowaniu ruchu ty-

powo turystycznego; struktura przyjazdów do województwa łódzkiego jest bardzo zbli�ona do 
ogółu przyjazdów do Polski.  
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Mapa 14. Rozmieszczenie terytorialne zagranicznego ruchu 
turystycznego według celów pobytu 

 

 

Legenda: 
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Wysoko�� białego słupka – 
proporcjonalna do liczby 
przyjazdów. 

�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r –  ł�czne wyniki z ankiet ITTZ-1 i ITTZ-2. 

Mapa 15. Organizacja podró�y według 
odwiedzanych województw: pełny pakiet 
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Mapa 16. Organizacja podró�y: cz��� usług 
i rezerwacja 
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Dane % umieszczone na mapach oznaczaj� odsetek turystów odwiedzaj�cych dane województwo, którzy 
zakupili pełny pakiet (mapa 15) albo korzystali z biur podró�y w mniejszym zakresie: zakup cz��ci usług 
lub jedynie rezerwacja (mapa 16).  Województwa oznaczone białym kolorem charakteryzuj� si� małym 
(poni�ej 5%) udziałem analizowanych kategorii turystów. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 r. 

Trzy spo�ród województw o stosunkowo du�ym udziale wizyt turystyczno-wypoczynko-
wych charakteryzuj� si� równie� znacznym udziałem przyjazdów w pełni zorganizowanych w 
formie pakietu. S� to: pomorskie, warmi�sko-mazurskie i małopolskie. Kolejnymi woje-
wództwami o ponadprzeci�tnym udziale przyjazdów w pełni zorganizowanych s�: �l�skie, ma-
zowieckie i szczeci�skie (mapa 15). Najwi�kszy odsetek przyjazdów cz��ciowo zorganizowa-
nych, lub przynajmniej poprzedzonych rezerwacj� pewnych usług, stwierdzamy w lubuskim i 
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�wi�tokrzyskim, a nieco mniejszy – w kujawsko-pomorskim, mazowieckim, łódzkim i pod-
karpackim. 

Czołówk� miast goszcz�cych zagranicznych turystów stanowiły: Warszawa, Kraków, Po-
zna�, Łód�, Wrocław i Gda�sk. 
��Gda�sk, Kraków, Szczecin i Cz�stochow� odwiedzaj� najcz��ciej ci, którzy przyjechali do 

Polski przy udziale biur podró�y.  
��W celach turystycznych odwiedza si� najcz��ciej Kraków, Cz�stochow� i Gda�sk.  
��Turystyka biznesowa najcz��ciej realizowana jest w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu 

i Katowicach. 
��Miejscem zakupów najcz��ciej jest Białystok. 
 

Tab. 38. Wizyty turystów zagranicznych w wybranych miastach Polski 

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Szczecin 1,5  1,6  0,9  4,1  1,3  0,0  

Pozna� 5,1  9,5  1,5  7,9  2,1  0,3  

Warszawa 16,2  11,4  12,9  27,0  12,1 - 52,5 - 

Wrocław 2,7  4,4  1,2  3,6  2,6  0,0  

Lublin 2,1  1,8  3,2  0,6  0,5  2,7  

Kraków 5,7  3,5  2,9  12,7  8,7  16,6  

Gda�sk 2,6  4,4  1,2  3,4  1,2  0,3  

Łód� 4,3  5,4  1,9  6,1  7,6  3,9  

Białystok 1,7  1,0  2,8  0,2  3,3  0,3  

Cz�stochowa 1,3  2,0  0,1  1,7  0,1  11,4 + 

Katowice 1,7  2,0  0,8  2,8  3,4  0,8  

�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku –  ł�czne wyniki z ankiet ITTZ-1 i ITTZ-2. 

7.9. Charakterystyka demograficzna 

W 2003 roku trzy czwarte przyjezdnych turystów stanowili m��czy�ni. Znaczn� przewag� 
udziału m��czyzn w strukturze demograficznej obserwowali�my ju� w poprzednich latach. Ma 
to zwi�zek z celami przyjazdów: przyjazdy słu�bowe i podró�e tranzytowe s� niemal całkowi-
cie zdominowane przez m��czyzn. Stosunkowo wyrównana pod wzgl�dem płci jest nieliczna 
grupa tych, którzy odwiedzaj�c Polsk� w celach turystyczno-wypoczynkowych sp�dzaj� czas 
w rejonach górskich, nadmorskich lub pojeziernych.  

Blisko połow� turystów reprezentuje grupa osób w wieku od 35 do 44 lat. Turystów w 
wieku od 25 do 34 lat było 23,3%, starszych za�, w wieku od 45 do 54 lat – 17,5%. Skrajne 
grupy wieku: młodzie� w wieku od 15 do 24 lat oraz najstarsi (55 i wi�cej lat), s� w�ród 
turystów odwiedzaj�cych Polsk� stosunkowo mało liczne.  

Według danych Eurostatu udział młodzie�y w wieku od 15 do 24 lat w całej dorosłej po-
pulacji (t.j. z wył�czeniem dzieci) w krajach Unii Europejskiej wyniósł w 2003 roku blisko 
15%,  z czego na przykład w Niemczech – 13,5%, a we Francji – 16%. 

Udział młodzie�y w przyjazdach do Polski jest znacznie mniejszy ni� wynikałoby to ze 
struktury wieku potencjalnych turystów. W 2003 roku w�ród ogółu turystów odwiedzaj�cych 
Polsk� było tylko 4,4% turystów w wieku do 24 lat (w 2002 r. – 3,8%, a w 2001 r. – 3,6%). Na 
tej podstawie mo�emy oszacowa� liczb� wizyt młodzie�y na około 0,5 - 0,6 mln.  

W 2003 roku najwi�cej młodzie�y było w�ród turystów z Niemiec (5,5%) i W. Brytanii 
(4,9%); ogółem w�ród turystów z Unii Europejskiej (bez Niemiec) było ich zaledwie 3%. 
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Analiza sezonowo�ci przyjazdów nie wykazuje istotnego zró�nicowania: w trzecim kwartale 
2003 roku udział przyjazdów młodzie�y wzrósł tylko do 4,8%. 

Tab. 39. Dane demograficzne turystów zagranicznych 

  Ogółem Niemcy Rosja, Biało-
ru�, Ukraina 

UE (bez 
Niemiec) 

Nowe kraje 
UE 

Kraje 
zamorskie 

Kobiety 23,3   31,4   19,4   20,0   12,6 -- 24,6 ++ 

M��czy�ni 76,6   68,4   80,5   80,0   87,2 ++ 75,4 -- 

Brak danych 0,1   0,1   0,1   0,0   0,1   0,0   

                         
Wiek: do 24 lat 4,4   5,5   3,7   2,9   1,7   1,9   

25 do 34 23,3   21,9   23,4 -- 25,8   24,5 -- 26,4 ++ 

35 do 44 49,6   47,8   45,1   58,9 + 56,7 ++ 66,1   

45 do 54 17,5   18,8 - 20,6 ++ 11,2 -- 15,2   4,1 -- 

55 i wi�cej 5,1   5,9   7,0   1,3   1,9   1,6   

b. d. 0,1   0,1   0,2   0,0   0,0   0,0   

                         
Wykształcenie: wy�sze 43,6 ++ 62,3 ++ 19,7   69,5 ++ 28,6 ++ 66,8 -- 

�rednie 55,0   37,6 -- 77,0 ++ 30,3 -- 70,4   32,9 ++ 

Podstawowe 1,3   0,0   3,2 -- 0,0   1,0 -- 0,3   

b. d. 0,1   0,0   0,2   0,2   0,0   0,0   

                         
Pracuj� 90,4   90,5   88,1 ++ 95,9   93,2 ++ 98,5   

Ucz� si� 4,1   5,8   2,5   2,9   1,8   0,9   

Deklaruj� polskie 
pochodzenie 

15,2   30,2 ++ 3,1 - 11,2 + 6,2 - 43,0 ++ 

�ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Odsetek turystów z wy�szym wykształceniem zwi�kszył si� w 2003 roku do 44%. Lepiej 
wykształceni ni� pozostali s� ci, którzy korzystali z usług biur podró�y i przyjechali w celach 
turystycznych. W 2001 roku co dziesi�ty turysta deklarował polskie pochodzenie, w 2002 – 
13%, a w 2003 roku – 15%. Ten wzrost wynika głównie ze znacznego (i rosn�cego) udziału 
turystów polskiego pochodzenia przyje�d�aj�cych z Niemiec. 
 

7.10. Profile turystów z wybranych krajów 

W niniejszym rozdziale przedstawiono syntetyczne informacje o turystach odwiedzaj�cych 
Polsk� w 2003 roku. Punktem wyj�cia jest profil ogółu turystów (rys. 35), wykre�lony według 
najistotniejszych i najlepiej skontrastowanych cech. S� to: długo�� pobytu (�rednia liczba 
noclegów), udział przyjazdów zorganizowanych w pełni (pakiet) lub cz��ciowo przez biura 
podró�y, sposób sp�dzania czasu w Polsce (wypoczynek w rejonach o du�ej atrakcyjno�ci 
krajobrazowej: nad morzem, w górach lub rejonach pojeziernych), noclegi w bazie typu hote-
lowego (hotele i motele), główny cel przyjazdu (typowa turystyka, wypoczynek, sprawy słu�-
bowe, odwiedziny u krewnych lub znajomych), najcz��ciej krytykowane aspekty pobytu 
(koszty pobytu, stan sanitarny, poziom usług turystycznych stan bezpiecze�stwa), cz�sto�� 
przyjazdów (udział osób odwiedzaj�cych Polsk� 5 lub wi�cej razy w ci�gu roku i �rednia 
liczba wizyt w ci�gu roku) oraz wiek (udział osób w wieku do 34 lat). 
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Rys. 35. Ogólna charakterystyka turystów zagranicznych odwiedzaj�cych Polsk� 
w 2003 roku 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Rodzaj i wielko�� odchyle� turystów z danego kraju od profilu odniesienia ilustruj� kolejne 

wykresy (rys. 36-55). Wykresy te nale�y rozumie� zgodnie z nast�puj�cym przykładem: 9% 
Niemców po�wi�ciło pobyt w Polsce na wizyty w rejonach turystycznych, natomiast dla ogółu 
turystów odsetek ten wynosi 5%. Udział tego rodzaju pobytów jest wi�c w�ród Niemców 
wi�kszy ni� w�ród wszystkich zagranicznych turystów w Polsce. Wielko�� słupków jest miar� 
relacji mi�dzy udziałem analizowanej cechy w danej grupie turystów a wielko�ci� charaktery-
zuj�c� grup� odniesienia. Orientacja słupków wzgl�dem osi zerowej informuje o tym, czy 
dana cecha wyst�puje cz��ciej czy rzadziej. 
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Rys. 36. Porównanie turystów niemieckich z ogółem turystów odwiedzaj�cych Polsk� 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

Charakteryzuj�c turystów z Niemiec nale�y zwróci� uwag� na nast�puj�ce cechy: 
• wi�ksz� od przeci�tnej �redni� długo�� pobytu w Polsce; 
• znaczne zainteresowanie wizytami w rejonach o du�ej atrakcyjno�ci krajobrazowej; 
• mniejszy udział przyjazdów motywowanych celami turystycznymi; 
• wi�kszy udział przyjazdów do rodziny lub znajomych; 
• nieliczne uwagi krytyczne o kosztach pobytu w Polsce;  
• wi�kszy ni� przeci�tnie krytycyzm wobec warunków dojazdu, jako�ci usług, warunków 

sanitarnych i poziomu bezpiecze�stwa; 
• mniejszy ni� w populacji wszystkich turystów udział wielokrotnych wizyt w Polsce (wy-

soka cz�sto�� przyjazdów s�siadów zza wschodniej granicy zawy�a ogóln� �redni�). 
 
Liczba przyjazdów turystów z Niemiec wyniosła w 2003 roku 4 520 tysi�cy (wzrost o 8,7% 

w porównaniu z 2002 r.). 
�rednie wydatki Niemców na podró� wyniosły 124 USD, na dzie� – 20 USD.  
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Rys. 37. Porównanie turystów z Rosji, Białorusi i Ukrainy z ogółem turystów odwiedzaj�cych 
Polsk� 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
 

W porównaniu z ogółem badanych tury�ci z Rosji, Białorusi i Ukrainy wyró�niaj� si�: 
• krótkim pobytem w Polsce; 
• niewielkim odsetkiem wizyt w regionach atrakcyjnych turystycznie;  
• stosunkowo nielicznymi uwagami krytycznymi, z wyj�tkiem tych, które dotycz� wysokich 

kosztów pobytu; 
• znacznym odsetkiem korzystaj�cych z bazy typu hotelowego (pami�tajmy jednak, �e 

badani z ró�nych krajów ró�nie rozumiej� termin „hotel” u�yty w ankiecie); 
• bardzo du�ym udziałem wielokrotnych wizyt, co wi��e si� z przyjazdami handlowymi 

i tranzytem. 
 
 



Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku 

78 

Rys. 38. Porównanie turystów z Rosji z ogółem s�siadów ze wschodu  
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Na tle ogółu s�siadów ze wschodu turystów z Rosji wyró�nia: 

• bardzo mały odsetek podró�y zorganizowanych; 
• nieco mniejsza �rednia długo�� pobytu; 
• znaczny udział wizyt u krewnych i znajomych; 
• rzadsze wykorzystanie bazy hotelowej; 
• du�o wi�kszy odsetek uwag krytycznych o kosztach pobytu; 
• nieco mniejszy udział wielokrotnych wizyt; 
• stosunkowo młody wiek (znaczna liczba osób w wieku do 34 lat). 

 
Liczba przyjazdów turystów z Rosji wyniosła w 2003 roku 780 tysi�cy (spadek o 16%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 83 USD, na dzie� – 28 USD.  
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Rys. 39. Porównanie turystów z Białorusi z ogółem s�siadów ze wschodu 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Na tle ogółu s�siadów ze wschodu turystów z Białorusi wyró�nia: 

• nieco mniejsza �rednia długo�� pobytu; 
• bardzo mały odsetek podró�y zorganizowanych; 
• korzystanie z noclegów w kwaterach prywatnych i mieszka� znajomych lub krewnych; 
• niski odsetek uwag krytycznych; 
• wi�kszy udział wielokrotnych wizyt; 
• stosunkowo młody wiek (znaczna liczba osób w wieku do 34 lat). 

 
Liczba przyjazdów turystów wyniosła w 2003 roku 1 620 tysi�cy (spadek o 4,7%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 74 USD, na dzie� – 21 USD.  
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Rys. 40. Porównanie turystów z Ukrainy z ogółem s�siadów ze wschodu 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Tury�ci z Ukrainy: 

• przebywali w Polsce dłu�ej ni� pozostali s�siedzi ze wschodu; 
• cz��ciej korzystali z po�rednictwa biur podró�y;  
• cz��ciej przebywali w rejonach turystycznych; 
• rzadziej korzystali z noclegów w kwaterach prywatnych i mieszkaniach znajomych lub 

krewnych; 
• gorzej oceniaj� warunki dojazdu, stan sanitarny i poziom bezpiecze�stwa, a lepiej – koszty 

pobytu; 
• nie s� tak cz�stymi go��mi jak pozostali; 
• s� nieco starsi. 
 

Liczba przyjazdów turystów wyniosła w 2003 roku 2 480 tysi�cy (spadek o 15,4%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 76 USD, na dzie� – 24 USD.  

 



Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku 

81 

Rys. 41. Porównanie turystów z nieo�ciennych krajów Unii Europejskiej z ogółem turystów 
odwiedzaj�cych Polsk� 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
W porównaniu z ogółem badanych tury�ci z nies�siaduj�cych z Polsk� krajów Unii Euro-

pejskiej wyró�niaj� si�: 
• dłu�szym czasem pobytu; 
• cz�stszym korzystaniem z usług biur podró�y; 
• nieco wi�kszym odsetkiem korzystaj�cych z noclegów w hotelach lub motelach; 
• znacznym odsetkiem przyjazdów słu�bowych; 
• wi�kszym udziałem typowo turystycznych motywów przyjazdu; 
• wyra�nie wy�szym poziomem krytycyzmu wobec jako�ci usług turystycznych i warunków 

sanitarnych;  
• mniejsz� �redni� liczb� wizyt w ci�gu roku. 

 
Liczba przyjazdów z UE24 (z wyj�tkiem Niemców) wyniosła w 2003 roku 1 682 tysi�cy 

(spadek o 1,1%). 
 

                                                      
24 Dla krajów Unii Europejskiej (w wyj�tkiem Niemiec) oraz krajów zamorskich podajemy liczb� wszystkich 
przyjazdów na podstawie danych Stra�y Granicznej; zakładamy, �e liczba przyjazdów turystów z tych krajów jest 
nieznacznie – o kilka procent – ni�sza ni� liczba przyjazdów ogółem. 
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Rys. 42. Porównanie turystów z Belgii z ogółem turystów z Unii Europejskiej 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Na tle turystów z pozostałych krajów Unii Europejskiej Belgów charakteryzuje: 

• dłu�szy �redni czas pobytu; 
• rzadkie korzystanie z usług biur podró�y; 
• nieco wi�ksze zainteresowanie rejonami turystycznymi;  
• mniejszy odsetek korzystaj�cych z hoteli, wi�kszy – z kwater prywatnych albo mieszka� 

krewnych lub znajomych; 
• wyra�nie mniejszy krytycyzm w odniesieniu do kosztów pobytu i jako�ci usług; 
• negatywna ocena warunków dojazdu; 
• stosunkowo rzadkie wielokrotne wizyty. 

 
Liczba przyjazdów z Belgii wyniosła w 2003 roku 65 tysi�cy (spadek o 29,6%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 126 USD, na dzie� – 20 USD.  
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Rys. 43. Porównanie turystów z Holandii z ogółem turystów z Unii Europejskiej 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Na tle turystów z Unii Europejskiej charakterystyka Holendrów jest podobna do Belgów, 

z wyj�tkiem: 
• cz�stszego korzystania z usług biur podró�y; 
• mniejszego zainteresowania rejonami turystycznymi;  

Podobnie jak Belgowie, Holendrzy: 
• przebywaj� w Polsce dłu�ej ni� �rednio tury�ci z UE; 
• rzadziej korzystaj� z hoteli, cz��ciej – z kwater prywatnych albo mieszka� krewnych lub 

znajomych; 
• s� mniej krytyczni w odniesieniu do kosztów pobytu i jako�ci usług, bardziej za� je�li cho-

dzi o ocen� warunków dojazdu; 
• rzadko odwiedzaj� Polsk�. 

 
Liczba przyjazdów z Holandii wyniosła w 2003 roku 225 tysi�cy (spadek o 25,7%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 138 USD, na dzie� – 21 USD.  
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Rys. 44. Porównanie turystów ze Szwecji z ogółem turystów z Unii Europejskiej 

Szwecja

3,4

32%

7%

63%

19%

35%

17%

43%

20%

7%

18%

29%

23%

18%

3,3

36%

-1,00 -0,50 0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00

�rednia liczba noclegów

Organizacja pobytu: pakiet i cz��� usług

Pobyty w rejonach turystycznych

Noclegi w hotelach, motelach itp.

Kwatery prywatne lub u rodziny

Cel pobytu: typowa turystyka

Odwiedziny u krewnych lub znajomych

Sprawy słu�bowe lub interesy

Krytyka: koszty pobytu

Krytyka: warunki dojazdu

Krytyka: niski standard usług

Krytyka: stan sanitarny

Krytyka: stan bezpiecze�stwa

5 lub wi�cej wizyt w ci�gu 12 mies.

�rednia liczba wizyt

Wiek do 34 lat

 
 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Do podstawowych cech, które wyró�niaj� turystów ze Szwecji, nale��:  

• krótki czas pobytu; 
• znaczny udział przyjazdów organizowanych przy pomocy biur podró�y; 
• niewielki odsetek odwiedzin u krewnych lub znajomych; 
• wi�cej uwag krytycznych o kosztach pobytu i poziomie usług; 
• wi�cej uwag krytycznych o warunkach dojazdu; 
• znaczny odsetek turystów przyje�d�aj�cych wielokrotnie w ci�gu roku; 
• wi�kszy udział młodszych turystów. 

 
Liczba przyjazdów ze Szwecji wyniosła w 2003 roku 198 tysi�cy (wzrost o 3,6%). 
Ogółem w grupie krajów skandynawskich �rednie wydatki na podró� wyniosły 133 USD,  
na dzie� – 26 USD.  
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Rys. 45. Porównanie turystów z Danii z ogółem turystów z Unii Europejskiej 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Do podstawowych cech, które wyró�niaj� turystów z Danii, nale��:  

• stosunkowo krótki czas pobytu; 
• znaczny udział przyjazdów organizowanych przy pomocy biur podró�y; 
• du�e zainteresowanie wizytami w rejonach turystycznych; 
• niewiele uwag krytycznych – mniej ni� przeci�tnie w�ród ogółu turystów z Europy, z 

wyj�tkiem troch� gorszych ocen jako�ci usług; 
• znaczny odsetek turystów przyje�d�aj�cych wielokrotnie w ci�gu roku. 

 
Liczba przyjazdów z Danii wyniosła w 2003 roku 149 tysi�cy (wzrost o 20,8%). 
Ogółem w grupie krajów skandynawskich �rednie wydatki na podró� wyniosły 133 USD,  
na dzie� – 26 USD. 
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Rys. 46. Porównanie turystów z Austrii z ogółem turystów z Unii Europejskiej 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Turystów z Austrii charakteryzuj� nast�puj�ce cechy szczególne: 

• znikomy udział przyjazdów zorganizowanych przez biura podró�y;  
• bardzo małe zainteresowanie wizytami w rejonach turystycznych; 
• nieco wi�kszy ni� przeci�tnie udział noclegów w hotelach, co wi��e si� z do�� licznymi 

przyjazdami słu�bowymi; 
• wi�kszy poziom krytycyzmu (krytyka stanu bezpiecze�stwa i warunków dojazdu);  
• mniejszy udział wielokrotnych wizyt; 
• mniejszy udział skrajnych grup wieku.  

 
Liczba przyjazdów z Austrii wyniosła w 2003 roku 266 tysi�cy (wzrost o 7,2%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 134 USD, na dzie� – 30 USD.  
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Rys. 47. Porównanie turystów z Francji z ogółem turystów z Unii Europejskiej 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
W�ród turystów z Francji zwraca uwag�: 

• dłu�szy ni� przeci�tnie czas pobytu; 
• przyjazdy organizowane samodzielnie; 
• rzadkie pobyty w rejonach turystycznych; 
• mniejszy poziom krytycyzmu od przeci�tnego w grupie krajów UE (w wyj�tkiem warun-

ków dojazdu i stanu sanitarnego); 
• do�� liczne odwiedziny u krewnych i znajomych; 
• mała liczba wielokrotnych wizyt; 
• wi�kszy udział osób w wieku do 34 lat.  

 
Liczba przyjazdów z Francji wyniosła w 2003 roku 180 tysi�cy (spadek o 10,8%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 129 USD, na dzie� – 21 USD.  
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Rys. 48. Porównanie turystów z Wielkiej Brytanii z ogółem turystów z Unii Europejskiej 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Turystów z Wielkiej Brytanii charakteryzuje: 

• bardzo rzadkie korzystanie z usług biur podró�y przy organizacji przyjazdu; 
• niski udział przyjazdów typowo turystycznych; 
• znaczny udział podró�y słu�bowych; 
• krytyka kosztów pobytu i jako�ci usług; 
• stosunkowo znaczna liczba cz�stych wizyt (5 lub wi�cej razy w ci�gu roku). 

 
Liczba przyjazdów z Wielkiej Brytanii wyniosła w 2003 roku 211 tysi�cy (wzrost o 4,5%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 174 USD, na dzie� – 25 USD.  
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Rys. 49. Porównanie turystów z Włoch z ogółem turystów z Unii Europejskiej 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Turystów z Włoch charakteryzuje: 

• dłu�szy ni� przeci�tnie czas pobytu; 
• rzadkie korzystanie z usług biur podró�y przy organizacji przyjazdu; 
• nieliczne pobyty w rejonach turystycznych; 
• ni�szy udział odwiedzin u krewnych lub znajomych; 
• znaczna liczba podró�y typowo turystycznych i noclegów w hotelach; 
• uwagi krytyczne dotycz�ce głównie kosztów pobytu; 
• mała liczba wielokrotnych wizyt; 
• stosunkowo niski udział osób w wieku do 34 lat. 

 
Liczba przyjazdów z Włoch wyniosła w 2003 roku 215 tysi�cy (wzrost o 16,2%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 145 USD, na dzie� – 31 USD.  
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Rys. 50. Porównanie turystów nowych krajów członkowskich UE z ogółem turystów 
odwiedzaj�cych Polsk� 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Tury�ci z krajów nale��cych do Unii Europejskiej od 1 V 2004 roku ró�ni� si� od ogółu 

turystów odwiedzaj�cych Polsk�:  
• krótszym czasem pobytu; 
• rzadkim korzystaniem z usług biur podró�y przy organizacji przyjazdu; 
• małym zainteresowaniem wizytami w rejonach turystycznych; 
• ni�szym udziałem odwiedzin u krewnych lub znajomych; 
• mniejszym krytycyzmem – krytyka dotyczy głównie kosztów pobytu; 
• znaczn� liczb� wielokrotnych wizyt; 
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Rys. 51. Porównanie turystów z Litwy z ogółem turystów z nowych krajów członkowskich UE 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Na tle ogółu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej turystów z Litwy wyró�nia: 

• krótszy czas pobytu; 
• ni�szy udział podró�y słu�bowych; 
• znaczna przewaga przyjazdów organizowanych w pełni samodzielnie;  
• rzadsze korzystanie z noclegów hotelach; 
• niskie odsetki uwag krytycznych; 
• znaczna liczba wielokrotnych wizyt; 
• młodszy wiek. 

 
Liczba przyjazdów turystów wyniosła w 2003 roku 820 tysi�cy (mniej o 2,4%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 70 USD, na dzie� – 28 USD.  
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Rys. 52. Porównanie turystów z Czech z ogółem turystów z krajów-nowych członków UE 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Na tle ogółu nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej Czechów wyró�nia: 

• dłu�szy pobyt; 
• mniejsze zainteresowanie rejonami turystycznymi (wi�ksze – turystyk� miejsk�); 
• do�� wysoki odsetek noclegów w bazie hotelowej; 
• liczne odwiedziny typowo turystyczne i wizyty u krewnych lub znajomych; 
• du�y krytycyzm – dotycz�cy głównie warunków dojazdu, poziomu usług i stanu 

sanitarnego; 
• mała liczba wielokrotnych wizyt. 

 
Liczba przyjazdów turystów z Czech wyniosła w 2003 roku 240 tysi�cy (wzrost o 4,3%). 
�rednie wydatki Czechów na podró� wyniosły 120 USD, na dzie� – 26 USD.  
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Rys. 53. Porównanie turystów z W�gier z ogółem turystów z krajów-nowych członków UE 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
W porównaniu z ogółem nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej W�grów 

wyró�nia: 
• dłu�szy pobyt; 
• mniejsze zainteresowanie rejonami turystycznymi; 
• do�� wysoki odsetek noclegów w bazie hotelowej; 
• liczne odwiedziny typowo turystyczne i wizyty u krewnych lub znajomych; 
• du�y krytycyzm – dotycz�cy głównie warunków dojazdu, bezpiecze�stwa i stanu 

sanitarnego; 
• mała liczba wielokrotnych wizyt. 

 
Liczba przyjazdów z W�gier wyniosła w 2003 roku 170 tysi�cy (wzrost o 22,7%). 
�rednie wydatki W�grów na podró� wyniosły 119 USD, na dzie� – 27 USD.  
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Rys. 54. Porównanie turystów z krajów zamorskich z ogółem turystów odwiedzaj�cych Polsk�  
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Turystów z krajów pozaeuropejskich charakteryzuje przede wszystkim: 

• zdecydowanie najdłu�szy pobyt w Polsce; 
• du�y udział biur podró�y przy organizacji przyjazdu; 
• cz�stsze ni� przeci�tnie korzystanie z noclegów w kwaterach prywatnych lub u rodziny; 
• wi�kszy udział odwiedzin u krewnych lub znajomych; 
• wyra�nie wy�szy odsetek uwag krytycznych o jako�ci usług turystycznych, kosztach i 

warunkach sanitarnych;  
• mniejsza �rednia liczba wizyt w ci�gu roku. 
 

Liczba przyjazdów z głównych krajów zamorskich wyniosła w 2003 roku 334 tysi�cy 
(wzrost o 7,3%). 
�rednie wydatki na podró� wyniosły 265 USD, na dzie� – 20 USD.  
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Rys. 55. Porównanie turystów z USA i Kanady z ogółem turystów z krajów zamorskich 
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 �ródło: badania Instytutu Turystyki w 2003 roku. 

 
Turystów z USA i Kanady na tle innych krajów pozaeuropejskich charakteryzuje przede 

wszystkim: 
• dłu�szy pobyt w Polsce; 
• mały udział biur podró�y przy organizacji przyjazdu; 
• niski odsetek wizyt w celach turystycznych; 
• du�o cz�stsze ni� przeci�tnie korzystanie z noclegów w kwaterach prywatnych lub u ro-

dziny; 
• wi�kszy udział odwiedzin u krewnych lub znajomych; 
• wyra�nie ni�szy odsetek uwag krytycznych o warunkach dojazdu, a wi�kszy – o stanie 

bezpiecze�stwa.  
 

Liczba przyjazdów z USA wyniosła w 2003 roku 250 tysi�cy (wzrost o 6,3%), a z Kanady 
21 tys. (o 17,4% wi�cej). 
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7.11. Charakterystyka turystyki przyjazdowej do Polski 
w latach 1997-2003  

W niniejszym rozdziale poka�emy kierunki zmian, jakie obserwujemy w ci�gu siedmiu lat 
pod wzgl�dem podstawowych cech charakteryzuj�cych turystów zagranicznych: długo�ci po-
bytu, głównych celów przyjazdu do Polski, zaanga�owania bran�y turystycznej w obsług� ru-
chu turystycznego i krytykowanych aspektów pobytu. 

Na tle tendencji dla ogółu turystów, warto zwróci� uwag�, jak zmienia si� charakterystyka 
podstawowych grup turystów wyró�nionych według kraju pochodzenia. Poni�sze wykresy ilu-
struj� tendencje w nast�puj�cym układzie:  
1. Ogółem (wszyscy tury�ci).  
2. Kraje s�siedzkie, generuj�ce znaczn� cz��� ruchu przyjazdowego do Polski:  

a. Niemcy,  
b. kraje s�siaduj�ce z Polsk� od wschodu: Rosja, Białoru� i Ukraina (ł�cznie).  

3. Kraje Unii Europejskiej (według stanu z 2003 roku), poza Niemcami, które jako kraj s�-
siedzki analizujemy odr�bnie. 

 

7.11.1 Długo�	 pobytu w Polsce 

Rys. 56. Zmiany długo�ci pobytu w Polsce 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 

 
W ci�gu ostatnich lat zarysowuje si� tendencja do skracania pobytu w Polsce. Najwyra�niej 

to wida� na przykładzie turystów z Unii Europejskiej (poza Niemcami). Pewne wahania wyka-
zuj� Niemcy, którzy w latach 2001 i 2002 przebywali w Polsce nieco dłu�ej. S�siedzi zza 
wschodniej granicy w 2000 roku przedłu�yli czas pobytu (co znalazło wyraz we wzro�cie 
�redniej długo�ci pobytu ogółu turystów w tym roku); nast�pnie obserwujemy powrót trendu 
spadkowego, który zatrzymał si� w 2003 roku. W 2003 roku �rednia długo�� pobytu ogółu tu-
rystów wzrosła z 3,9 do 4,1 nocy. Niemcy skorzystali w Polsce �rednio z 5 noclegów, podob-
nie tury�ci z pozostałych krajów Unii Europejskiej (4,9). 
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7.11.2 Cele pobytu 

Rys. 57. Turystyka i wypoczynek 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 

Udział przyjazdów w celach turystycznych oscyluje wokół 25%. Maksimum zanotowano 
w 1999 roku. Nast�pne lata przyniosły nieznaczny spadek, głównie za spraw� turystów z Nie-
miec, u których tendencja malej�ca jest najwyra�niejsza. Równie� przedstawiciele pozostałych 
krajów Unii Europejskiej w latach 2001 i 2002 nieco rzadziej przyje�d�ali w celach typowo 
turystycznych. Zauwa�amy jednak pewien wzrost w nast�pnym roku. Na tle dominuj�cych 
trendów wyj�tek stanowi� go�cie zza wschodniej granicy. Do tego wyniku nale�y jednak pod-
chodzi� z pewn� rezerw�, s�dzimy bowiem, �e cz��� spo�ród podejmuj�cych dorywcz� prac� 
ukrywa rzeczywisty cel pobytu25.  

Rys. 58. Interesy lub sprawy słu�bowe 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 

Po wyra�nej tendencji malej�cej w latach 1997-2000, nast�pne lata przyniosły wzrost 
udziału przyjazdów biznesowych z krajów wschodnich. Tury�ci z Unii Europejskiej regularnie 

                                                      
25 Ta opinia nie jest odosobniona; por. raport Monitoring wschodnich granic Polski, którego autorzy, komentuj�c 
to, �e cel turystyczny podró�y do Polski wskazało 29% respondentów, pisz�: wysoki procent respondentów 
deklaruj�cych turystyk� jako cel podró�y powinien by� rozwa�nie brany pod uwag�, gdy� wi�kszo�� podró�nych z 
Europy �rodkowej i Wschodniej przyje�d�aj�cych na zasadach ruchu turystycznego w trakcie pobytu w danym kraju 
handluje lub podejmuje nielegalnie prac�, st�d te� okre�la si� ich mianem „fałszywych turystów”. Fundacja im. 
Stefana Batorego; Helsi�ska Fundacja Praw Człowieka Warszawa, czerwiec 2003. 
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zwi�kszali udział przyjazdów biznesowych w latach 1997-2001; niewielki spadek w latach 
2002 i 2003 nie wró�y, jak s�dzimy, zatrzymania trendu wieloletniego. 

Rys. 59. Zakupy 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 

Zakupy trac� dominuj�c� rol� w przyjazdach do Polski. Mo�na powiedzie�, �e w 2000 roku 
sko�czyła si� dekada turystyki zakupowej. Widzimy to zwłaszcza w odniesieniu do s�siadów 
ze wschodu. Udział przyjazdów na zakupy z Niemiec i pozostałych krajów zachodnioeuropej-
skich równie� maleje. 

 

7.11.3 Stopie� zaanga
owania bran
y turystycznej w obsług� ruchu 
turystycznego 

Za miar� zaanga�owania bran�y turystycznej w obsług� ruchu turystycznego mo�na przy-
j�� udział biur podró�y lub innych dostawców usług turystycznych w organizacji przyjazdu 
oraz wykorzystanie bazy hotelowej.   

 

Rys. 60. Przyjazdy zorganizowane z udziałem biur podró�y lub innych dostawców usług 
turystycznych 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 
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Rys. 61. Odsetki turystów korzystaj�cych z bazy hotelowej 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 

Rysunki 60 i 61 przedstawiaj� niejednolity obraz tendencji wieloletnich. W analizowanym 
okresie wyst�powały znaczne wahania. Je�li idzie o korzystanie z po�rednictwa biur podró�y 
lub innych usługodawców – czy to w formie zakupu pakietu lub cz��ci usług, czy rezerwacji 
usług – mimo wspomnianych waha� wida� lekk� tendencj� wzrostow�, wyra�niej zaznaczon� 
w 2002 roku. Jednocze�nie korzystanie z noclegów w hotelach, motelach i podobnych obiek-
tach spadło w tym roku, zbli�aj�c si� do (do�� niskiego) poziomu z 1997 roku. Kolejny rok 
przyniósł zmian�: spadek odsetka turystów korzystaj�cych z usług biur podró�y i wzrost – ko-
rzystaj�cych z bazy typu hotelowego.  

7.11.4 Uwagi krytyczne o podró
y i pobycie w Polsce 
W ostatnich latach ogólny poziom krytycyzmu znacznie wzrósł. W 1996 roku 40% tury-

stów niczego nie krytykowało, w 2002 roku była ich ju� tylko jedna czwarta, a w 2003 – 29%. 
Zmienia si� te� struktura negatywnych ocen.  

Rys. 62. Uci��liwy dojazd, trudno�ci komunikacyjne 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 

Do najpowa�niejszych niedogodno�ci zwi�zanych z podró�� do Polski nale�� trudno�ci 
komunikacyjne. Ogólnie rzecz bior�c, w ci�gu ostatnich siedmiu lat nie zanotowano istotnej 
poprawy. Tury�ci z Unii Europejskiej w latach 2000-2002 byli coraz mniej krytyczni pod tym 
wzgl�dem, ale w 2003 roku – ju� nie. Niemcy, którzy dawniej warunki dojazdu oceniali z roku 
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na rok lepiej, w latach 2002 i 2003 bardzo obni�yli swoj� ocen�. Przeciwnie tury�ci zza 
wschodniej granicy: postrzegali warunki dojazdu jako coraz uci��liwsze, a ostatnio zmienili 
zdanie. 

Rys. 63. Koszty pobytu 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 

Koszty pobytu nale�� do do�� cz�sto krytykowanych aspektów wizyt w Polsce. W latach 
1997-1998 analizowane grupy krajów nie wykazywały zró�nicowania pod tym wzgl�dem. Na-
st�pnie, w latach 1999-2000, znacznie wzrósł odsetek narzekaj�cych na koszty pobytu w�ród 
s�siadów ze wschodu, by w 2001 roku powróci� do przeci�tnego poziomu, a w 2002 roku 
znów pój�� w gór�. Długoletni trend dla Niemiec i – do 2002 roku – pozostałych krajów UE 
jest pozytywny. Zastanawia, �e tury�ci z nieo�ciennych krajów Unii w 2003 roku pogorszyli 
swoj� ocen�, mimo du�ej siły nabywczej euro w tym roku. Wydaje si� jednak, �e poziom cen 
nie nale�y do czynników kształtuj�cych niekorzystny obraz pobytu w Polsce.  

Rys. 64. Jako�� usług turystycznych 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 

Generalnie poziom usług ocenia si� stosunkowo dobrze. Nale�y zwróci� uwag� na naj-
wi�ksze wymagania pod tym wzgl�dem turystów z Unii Europejskiej. Najgorsze były w ich 
opinii lata 1997 i 1998. W kolejnych latach odnotowujemy popraw� (mimo małego załamania 
korzystnego trendu w 2000 roku).  
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W ci�gu ostatnich trzech lat oceny Niemców nie odbiegały od ocen turystów z pozostałych 
krajów Unii, a poprzednio były lepsze. W latach 2002 i 2003 tury�ci ze wszystkich analizowa-
nych grup krajów zgodnie poprawili opini� o jako�ci usług.  

Rys. 65. Stan sanitarny 

0

5

10

15

20

25

30

35

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Ogółem

Niemcy

Rosja, Białoru�, Ukraina

UE (bez Niemiec)

%

�

�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1997-2003. 

Ocen� czysto�ci i stanu sanitarnego trudno uzna� za zadowalaj�c�. Po poprawie w latach 
1998 i 1999, ostatnie lata przyniosły pogorszenie opinii. Niemcy w 2000 roku wyszli na czoło 
krytyków poziomu czysto�ci, wyprzedzaj�c pozostałe kraje Unii, i w nast�pnych latach pod-
trzymuj� swoj� negatywn� ocen� warunków sanitarnych. Warto podkre�li�, �e s�siedzi ze 
wschodu staj� si� pod tym wzgl�dem coraz bardziej wymagaj�cy, mimo poprawy ocen w 2003 
roku.  

Rys. 66. Stan bezpiecze�stwa 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2000-2002. 

Po raz pierwszy zapytali�my o ocen� bezpiecze�stwa publicznego w 2000 roku. Poczucie 
zagro�enia przest�pczo�ci� wysun�ło si� wówczas na drugie miejsce w�ród krytykowanych 
aspektów pobytu w Polsce. Nast�pnie ocena stanu bezpiecze�stwa uległa wyra�nej poprawie, 
zwłaszcza ze strony Ukrai�ców, Białorusinów i Rosjan, a w 2002 roku równie� turystów 
z nieo�ciennych krajów Unii Europejskiej. Kolejny rok przyniósł zbli�enie ocen stanu bezpie-
cze�stwa ze strony Niemców i pozostałych obywateli UE: ci pierwsi poprawili ocen�, drudzy 
za� – pogorszyli.  
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Rys. 67. �rednia liczba wizyt w ci�gu 12 miesi�cy 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2000-2002. 

 
Pytanie o liczb� wizyt w ci�gu ostatnich 12 miesi�cy wprowadzono w 2000 roku. Wyniki 

potwierdziły wcze�niejsze obserwacje, �e najwi�cej stałych go�ci rekrutuje si� spo�ród s�sia-
dów: Niemców, mieszka�ców Rosji, Białorusi, Ukrainy i krajów bałtyckich. W 2001 roku s�-
siedzi ze wschodu nieco zmniejszyli cz�stotliwo�� przyjazdów, a w 2002 roku znacznie zwi�k-
szyli. W przeciwie�stwie do nich Niemcy i pozostali mieszka�cy krajów UE w 2002 roku 
przyje�d�ali do Polski wyra�nie rzadziej ni� poprzednio. Spadek ogólnej �redniej w 2003 roku 
wynika głównie z ograniczenia cz�sto�ci przyjazdów zza wschodniej granicy, gdy� Niemcy 
i tury�ci z Europy Zachodniej przyje�d�ali w 2003 roku tylko nieco rzadziej ni� poprzednio. 
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8. Segmenty rynku 

8.1. Potrzeba segmentacji i analizy cz�stkowej 

Zmiany, jakie zanotowano w zachowaniach nabywczych nierezydentów na polskim rynku 
turystycznym w 2003 roku, skłaniaj� do zwrócenia wi�kszej uwagi na segmentacj� rynku, do-
konywan� nie tylko w celu lepszego opisu rzeczywisto�ci, ale tak�e wykorzystywan� jako na-
rz�dzie słu��ce lepszemu dopasowaniu oszacowa� ł�cznych przychodów Polski (i przychodów 
z poszczególnych rynków). Mo�na wskaza� wiele czynników, które powoduj�, �e wydatki tu-
rystów powinny by� analizowane osobno dla wybranych segmentów rynku. Zachowania kon-
sumentów na rynku turystycznym s� bardzo zró�nicowane, a dezagregacja nabywców na po-
szczególne segmenty pozwala wyodr�bni� grupy stosunkowo jednolite, o zbli�onych wzorach 
zachowa� nabywczych. Jest to wa�ne nie tylko ze wzgl�dów marketingowych: ułatwia tak�e 
bardziej precyzyjne �ledzenie zmian wydatków w czasie, cz�sto niemo�liwe b�d� nieuzasad-
nione dla całej badanej populacji. Co wi�cej, profile w�skich grup konsumentów, okre�lone z 
uwzgl�dnieniem ich ekonomicznych zachowa� na rynku, lepiej pozwalaj� oszacowa� wydatki 
przeci�tne oraz porówna� wydatki ponoszone w ró�nych miejscach. Dobr� ilustracj� i uzasad-
nieniem potrzeby segmentacji jest analiza zmian wydatków poniesionych na terenie Polski w 
2003 roku, pokazuj�ca zdecydowanie ró�ne zachowania konsumpcyjne w pierwszej (znaczny 
spadek) i drugiej (znaczny wzrost) połowie roku oraz na wschodniej (spadek) i zachodniej 
(wzrost) granicy kraju. Bardziej szczegółowa segmentacja pozwala tak�e unikn�� pewnych 
nieporozumie�, wynikaj�cych z pobie�nego ogl�du zjawisk, a zwłaszcza sugerowania si� zja-
wiskami obserwowanymi w ostatnich, najlepiej zapami�tywanych miesi�cach roku, z pomi-
ni�ciem zjawisk bardziej odległych w czasie. Szczegółowa segmentacja rynku powinna tak�e 
pozwoli� na lepsze zaprojektowanie i ewentualne zmodyfikowanie próby jednostek poddanych 
badaniu. 

8.2. Uwagi ogólne 

W polskich badaniach statystycznych odnosz�cych si� do podró�y nierezydentów segmen-
tacj� rynku turystyki przyjazdowej mo�na oprze� na takich zmiennych, jak kraj zamieszkania, 
wykorzystywane �rodki transportu, sposób organizacji podró�y czy te� miejsce noclegu; zna-
czenie niektórych spo�ród nich zostało pobie�nie omówione powy�ej. Warto jednak w sposób 
szczególny potraktowa� jedn� z najbardziej istotnych zmiennych mo�liwych do wykorzystania 
w segmentacji popytu nierezydentów, a mianowicie deklarowany cel podró�y. W 2003 roku 
cel podró�y był bardzo wa�n� cech� ró�nicuj�c� zarówno przeci�tne wydatki na osob�, jak 
i wiele innych zmiennych charakteryzuj�cych pobyt.  

Przy obecnym stanie bada� granicznych cel podró�y pozwala na wyodr�bnienie pi�ciu pod-
stawowych grup nabywców produktów turystycznych:  
• osoby podró�uj�ce w celach typowo turystycznych, 
• segment podró�y słu�bowych, zawodowych, w interesach, 
• osoby podró�uj�ce do rodzin lub znajomych, 
• osoby, dla których głównym celem przyjazdu s� zakupy, 
• osoby podró�uj�ce tranzytem. 
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Rys. 68. Przyjazdy turystów według podstawowych cech pobytu 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 1998-2003. 

W 2003 roku najwi�cej, ale nieco mniej ni� w poprzednim roku pozostawiały w Polsce 
osoby wskazuj�ce na cele słu�bowe (135 USD na osob�) oraz typowo turystyczne (126 USD 
na osob�). Poni�ej przeci�tnej wydawały osoby deklaruj�ce wizyty u krewnych i znajomych 
oraz zakupy (zarówno na własne potrzeby, jak i przeznaczone na sprzeda�). Poni�ej przeci�t-
nej i znacznie mniej ni� w 2002 roku wydały tak�e osoby przeje�d�aj�ce tranzytem.   

Dla zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski za najwa�niejsze nale�y uzna� cztery 
pierwsze grupy nabywców. W 2003 roku zaliczeni do nich tury�ci  stanowili ł�cznie ponad 
85% ogółu i ponie�li w sumie około 89% ł�cznych wydatków (1 389 mln USD).  

Rys. 69. Ł�czne wydatki poniesione przez turystów na terenie Polski według podstawowych 
segmentów rynku 
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�ródło: oszacowania własne na podstawie bada� Instytutu Turystyki. 

Z ekonomicznego punktu widzenia najwi�ksze znaczenie maj� podró�e podejmowane 
w celach słu�bowych, zawodowych, zwi�zanych z załatwianiem interesów (w tym na kon-
gresy i konferencje). Wskazuj� na to zarówno wy�sze wydatki przeci�tne, jak i znacz�ca liczba 
przyjazdów (w 2003 r. około 4 mln). W 2003 roku, podobnie jak w roku poprzednim, ł�czne 
wydatki osób przyje�d�aj�cych w tych celach stanowiły ponad 35% ogółu wydatków turystów 
poniesionych na terenie Polski. Drugim pod wzgl�dem znaczenia segmentem rynku s� niere-
zydenci deklaruj�cy typowo turystyczne cele podró�y (wypoczynek, rekreacja, wakacje, zwie-
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dzanie): nieco ponad 30% wydatków turystów poniesionych na terenie Polski zwi�zane było 
z ich przyjazdem. W 2003 roku udział tego segmentu w przychodach ogółem wzrósł o 5,4 
punktu procentowego w stosunku do 2002 roku. Pozostałe dwa segmenty rynku uwzgl�dnione 
w analizie – wizyty u krewnych i znajomych oraz przyjazdy na zakupy – daj� ł�cznie znacznie 
ni�sze przychody. Co wi�cej, udział przychodów z tytułu wizyt turystów przyje�d�aj�cych na 
zakupy uległ znacznemu obni�eniu (z 15% do 6%). 

Rys. 70. Wydatki turystów w 2003 roku poniesione w Polsce i przed podró��  
(według celu, w USD) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki. 

Rys. 71. Przeci�tne wydatki turystów w latach 1998-2003 (wybrane segmenty rynku) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki. 

Je�li chodzi o tendencje wieloletnie, warto zauwa�y�, �e w 2003 roku w stosunku do roku 
2000 spadek przeci�tnych wydatków na osob� dotyczył wszystkich segmentów rynku (por. 
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rys. 71). Po okresie wzrostu wydatków zwi�zanych z podró�ami słu�bowymi i typowo tury-
stycznymi, jaki zaobserwowano w 2002 roku, notuje si� z kolei rok spadku. Wydaje si� to 
zwi�zane ze wzrostem poziomu wydatków ponoszonych przed podró��. Nieco mniej jedno-
rodne zmiany obserwuje si� analizuj�c wydatki na dzie� pobytu. Dotyczy to zwłaszcza przy-
jazdów na zakupy: po osi�gni�ciu wysokiego i ustabilizowanego poziomu w latach 2001-2002, 
kolejny rok przyniósł spadek. 

Rys. 72. Rozkład przeci�tnych wydatków w 2003 roku na osob� (w USD)  
– wybrane segmenty rynku 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki. 

Badanie rozkładu wydatków pokazuje, �e podobnie jak w poprzednim roku, we wszystkich 
segmentach rynku zdecydowana wi�kszo�� turystów pozostawia w Polsce mniej ni� 200 USD 
na osob�. Co wi�cej, w 2003 roku zwi�kszyła si� liczba osób wydaj�cych najmniej, zdecydo-
wanie poni�ej �redniej. Najwi�kszy udział osób o najni�szych wydatkach (do 100 USD) ce-
chuje turystów przyje�d�aj�cych z wizyt� do krewnych lub znajomych (74,4%) i po zakupy 
(73,2%). Na drugim biegunie znajduje si� stosunkowo mało liczna, ale istotna z ekonomicz-
nego punktu widzenia grupa osób wydaj�cych najwi�cej: około 2,3% turystów deklaruj�cych 
wizyty w celach słu�bowych pozostawia w Polsce powy�ej 500 USD na osob�. W 2003 roku 
w badanej próbie nie pojawiły si� osoby o wysokich wydatkach, przyje�d�aj�ce na zakupy. 

Rys. 73. Przeci�tne wydatki na osob� w 2003 roku (w USD) 
 – rozkład w wybranych segmentach rynku (w %) 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki. 

8.3. Przyjazdy w celach typowo turystycznych (ok. 3,9 mln) 

Do tej grupy zaliczamy osoby, które zadeklarowały jako główny cel przyjazdu do Polski 
wypoczynek, wakacje lub zwiedzanie, co okre�lamy w niniejszej publikacji skrótow� nazw� 
„typowa turystyka”. Je�li doda� osoby deklaruj�ce religijne motywy przyjazdu lub odwiedziny 
w miejscu (kraju) pochodzenia, otrzymamy około 4,15 mln wizyt w Polsce. Po osi�gni�ciu 
maksimum w 1999 roku, kolejne lata, do 2002, przyniosły spadek wielko�ci tego segmentu, 
a w 2003 roku zanotowali�my wzrost. 
• �rednia długo�� pobytu – 4,8 noclegu (mniej ni� w latach 2001 i 2002, ale wi�cej ni� �red-

nia dla ogółu turystów). Zaledwie 16% (mniej ni� w 2002 r.) sp�dziło w Polsce ponad ty-
dzie�. 

• Co szósty turysta z tej grupy zakupił pełny pakiet w biurze podró�y, 5% za� – cz��� usług; 
13% uczestniczyło w obje�dzie po kraju, 16% sp�dzało czas nad morzem, na terenach po-
jeziernych lub w górach (podobnie jak w 2002 r.). Tylko 5% wypoczywało na wsi. 

• Charakterystyczn� cech� tej grupy turystów jest stosunkowo wysoki odsetek korzystaj�-
cych z komercyjnej bazy noclegowej (hotele, motele, pensjonaty i campingi). W 2003 roku 
wyniósł on 86%. 

• 43% turystów nastawionych na wypoczynek i wakacje odwiedza Polsk� tylko raz do roku, 
a 36% – dwa razy.  

• Najcz��ciej odwiedzane województwa: mazowieckie, małopolskie, warmi�sko-mazurskie 
i pomorskie.  

• W 2003 roku przeci�tne wydatki w tym segmencie rynku wyniosły 126 USD na osob� i 23 
USD na jeden dzie� pobytu. Osoby podró�uj�ce w celach typowo turystycznych wydaj� 
wi�cej na osob�, ni� wynosi �rednia dla wszystkich segmentów rynku (w 2003 roku o 
10,5%), mniej natomiast na jeden dzie� pobytu (w 2003 r. o 4,2%). Wynika to z wi�kszej 
przeci�tnej długo�ci pobytu.  

• Ł�czne wydatki turystów deklaruj�cych typowo turystyczne cele podró�y oszacowano na 
około 473 mln USD (30,3% ogółu wydatków turystów)26. W stosunku do 2002 roku wzro-
sło znaczenie przychodów z tego segmentu rynku w relacji do przychodów ogółem. 

• Najwy�sze wydatki deklaruj� tury�ci z Wielkiej Brytanii (235 USD na osob�); wysokie wy-
datki zadeklarowali równie� tury�ci z wybranych krajów zamorskich (202 USD). 

• Wschodnie kraje s�siedzkie cechuje zdecydowanie ni�szy (ale w 2003 r. bardzo wyrów-
nany) poziom wydatków turystów zaliczonych do tego segmentu rynku (71-79 USD); jest 
to znacznie poni�ej �redniej dla całego segmentu, ale wi�cej ni� w roku poprzednim (z wy-
j�tkiem Ukrainy). 

• W tym segmencie oczywisty jest du�y udział wydatków na usługi typowo turystyczne (noc-
legi – 34,4%, wy�ywienie – 22,4%, usługi rekreacyjne – 11,4%). Notuje si� te� stosunkowo 
wysokie wydatki przed podró��. 

• Chocia� du�� grup� stanowi� tury�ci wydaj�cy w Polsce w granicach �redniej lub nieco 
powy�ej (44,4% mie�ci si� w zakresie od 100 do 300 USD), to jednak w stosunku do 2002 
roku wzrosła liczba osób pozostawiaj�cych najmniej (poni�ej 100 USD – 50,2%). 

• Zmiany w czasie s� niejednolite: w latach 2000-2003 obserwuje si� du�e wahania przeci�t-
nych wydatków turystów z krajów zamorskich i Austrii, ogromny spadek wydatków Ro-
sjan, Ukrai�ców i Litwinów oraz stosunkowo stabiln� (w relacji do innych rynków) sytu-

                                                      
26 Tzn. bez wydatków odwiedzaj�cych jednodniowych oraz bez sum rejestrowanych przez NBP. 
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acj� na rynku brytyjskim (poza znacz�cym spadkiem w 2002 r., w pozostałych latach no-
tuje si� wysokie wydatki), skandynawskim i krajów Beneluksu. 

Rys. 74. Przeci�tne wydatki osób deklaruj�cych cele typowo turystyczne – wybrane kraje 

*  Wszystkie kraje ł�cznie. 
** USA, Kanada, Japonia, Korea Płd. 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki. 
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Rys. 75. Wydatki osób deklaruj�cych cele typowo turystyczne – struktura rodzajowa 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki 

8.4. Wizyty u krewnych lub znajomych (ok. 3,0 mln) 

Rozmiary segmentu turystyki rodzinno-towarzyskiej wzrosły w porównaniu z 2002 rokiem. 
Segment ten tworz� głównie tury�ci z Niemiec, w znacznej cz��ci deklaruj�cy polskie 
pochodzenie. 
• Ponad połowa osób odwiedzaj�cych krewnych lub znajomych sp�dziła w naszym kraju od 

4 do 7 nocy, a 20% – przebywało dłu�ej ni� tydzie�. �rednia długo�� pobytu (6 nocl.) istot-
nie przekracza długo�� pobytu turystów przyje�d�aj�cych do Polski w innych celach. 

• Udział biur podró�y w organizacji przyjazdów rodzinno-towarzyskich jest minimalny.  
• Z go�ciny krewnych lub znajomych korzystało dziewi�ciu na dziesi�ciu turystów tworz�cych 

omawiany segment, wi�cej ni� w poprzednich latach. 
• �rednia liczba wizyt w ci�gu roku (2,3 razy) jest wy�sza ni� w segmencie turystyczno-

wypoczynkowym, ale ni�sza ni� w pozostałych segmentach. 
• Najcz��ciej odwiedzane województwa: mazowieckie, wielkopolskie, dolno�l�skie, łódzkie, 

podlaskie i lubuskie. 
• W 2003 roku przeci�tne wydatki w tym segmencie rynku wyniosły 87 USD na osob� i 12 

USD na jeden dzie� pobytu. Obie kwoty s� ni�sze ni� wynosi �rednia dla wszystkich bada-
nych grup turystów (od lat jest to tendencja trwała; w 2003 r. wydatki na osob� były ni�sze 
o blisko jedn� czwart�, a wydatki na jeden dzie� pobytu – o połow� od �redniej dla ogółu 
badanych). Du�a dysproporcja mi�dzy wydatkami na osob� i na jeden dzie� wynika ze sto-
sunkowo długich pobytów. Cech� charakterystyczn� s� stosunkowo du�e wydatki przed 
podró�� (ok. 66 USD), zapewne zwi�zane z zakupem upominków dla rodzin i znajomych. 

• Mimo niskich wydatków na osob� i na jeden dzie� pobytu, ł�czne wydatki turystów 
deklaruj�cych wizyty u rodzin i znajomych s� do�� znacz�ce, głównie ze wzgl�du na du�� 
liczb� przyjazdów (około 267 mln USD, czyli 17,1% ogółu wydatków turystów). 

• Najwy�sze wydatki deklaruj� tury�ci z krajów zamorskich (218 USD na osob�); w grupie 
krajów nale��cych do Unii Europejskiej poziom wydatków na osob� jest do�� niejednolity: 
od 78 USD (Beneluks) do 106 USD (kraje skandynawskie). W odniesieniu do wszystkich 
krajów (z wyj�tkiem Austrii) zanotowano obni�enie si� przeci�tnych wydatków w tym 
segmencie. 
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• Podobnie jak w segmencie typowa turystyka, i tak samo jak w 2002 roku, s�siedzkie kraje 
wschodnie cechuje zdecydowanie ni�szy, wyrównany poziom wydatków na osob� (36-49 
USD); jest to znacznie poni�ej �redniej dla całego segmentu, a w wypadku przyjazdów z 
Białorusi i Ukrainy – niespełna połowa wydatków przeci�tnych. 

• Podobnie jak w 2002 roku, charakterystyczn� cech� segmentu jest niski udział wydatków 
na noclegi i relatywnie du�y (najwi�kszy w porównaniu z innymi segmentami) udział wy-
datków na usługi rekreacyjne (17,8%), transport (20,3%) i zakupy na własne potrzeby 
(39,7%).  

• W 2003 roku zdecydowanie przewa�ali tury�ci pozostawiaj�cy w Polsce poni�ej �redniej: 
a� blisko trzy czwarte badanych mie�ciło si� w grupie wydaj�cych mniej ni� 100 USD; za-
ledwie 0,1% deklarowało wydatki zaliczane do najwy�szych: powy�ej 500 USD na osob�. 

• Bardzo niejednolite s� zmiany wydatków ponoszonych w latach 2000-2003 przez turystów 
z najwa�niejszych rynków. Poza niewielkim wzrostem w 2001 roku (Beneluks, Niemcy) i 
2002 roku (kraje zamorskie, Wielka Brytania, Francja, Słowacja, Czechy) w całym seg-
mencie zauwa�a si� raczej tendencj� spadkow�. Podobnie jak w odniesieniu do segmentu 
typowej turystyki, w latach 2000-2003 obserwuje si� bardzo du�e wahania przeci�tnych 
wydatków turystów z krajów zamorskich, Wielkiej Brytanii i Ukrainy, du�y spadek 
wydatków Rosjan oraz stosunkowo stabiln� (w relacji do pozostałych rynków) sytuacj� na 
rynku francuskim.   

Rys. 76. Przeci�tne wydatki osób deklaruj�cych odwiedziny u krewnych i znajomych jako 
główny cel podró�y – wybrane kraje 
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Rys. 77. Wydatki osób deklaruj�cych odwiedziny u krewnych i znajomych jako główny cel 
podró�y – struktura rodzajowa 
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8.5. Przyjazdy słu
bowe lub w interesach (ok. 4,0 mln) 

Wielko�� tego segmentu, po systematycznym wzro�cie do 1997 roku, ulegała wahaniom 
z tendencj� malej�c�, zatrzyman� w 2003 roku. W grupie tej dominuj� Niemcy oraz s�siedzi 
ze wschodu. 
• �rednia długo�� pobytu – 3,4 noclegu (mniej ni� �rednia dla ogółu turystów). 
• Udział biur podró�y w organizacji podró�y jest nieznaczny, stosunkowo cz�sto natomiast 

mamy do czynienia z rezerwacj� usług (12%). 
• Odsetek korzystaj�cych z hoteli, moteli lub pensjonatów jest w tej grupie turystów szczegól-

nie wysoki: w 2002 roku wyniósł 77%, a w 2003 – 81%.  
• Wizyty w interesach lub sprawach słu�bowych ł�cz� si� z wi�ksz� cz�stotliwo�ci� przyjaz-

dów. �rednia liczba wizyt jednak maleje: w 2002 roku wyniosła  4,2, a w 2003  – 3,3). 
• Najcz��ciej odwiedzane s� miasta (prawie 90%), a z województw: mazowieckie, 

wielkopolskie, lubelskie i łódzkie. 
W 2003 roku z punktu widzenia wpływów był to najbardziej interesuj�cy segment rynku. 

Przeci�tne wydatki w tym segmencie wyniosły 135 USD na osob� i 35 USD na jeden dzie� 
pobytu. Wydatki przed podró�� kształtowały si� na poziomie �redniej dla wszystkich bada-
nych (65 USD). Tury�ci wskazuj�cy sprawy słu�bowe i interesy jako główny cel wizyty wy-
daj� zdecydowanie najwi�cej ze wszystkich badanych grup, zarówno w przeliczeniu na osob�, 
jak i na jeden dzie� pobytu. Jest to tendencja wieloletnia, trwała. W 2003 roku przeci�tne wy-
datki na osob� były o 18,4% wy�sze ni� wyniosła �rednia dla ogółu badanych, na jeden dzie� 
pobytu za� – o 45,8%.  
• Ł�czne wydatki turystów deklaruj�cych słu�bowe i zawodowe cele podró�y oszacowano na 

około 551 mln USD (podobnie jak w 2002 r. stanowi to około 35% ogółu wydatków). 
• Tak jak w poprzednich dwóch segmentach, najwy�sze wydatki deklaruj� tury�ci z krajów 

zamorskich, ró�nice s� tu jednak znacznie wi�ksze. Szacuje si�, �e przeci�tne wydatki wy-
nosz� w tej grupie badanych 434 USD na osob�, a wi�c blisko czterokrotnie wi�cej ni� 
�rednia wydatków dla całej badanej zbiorowo�ci w 2003 roku. W grupie krajów nale��cych 
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do Unii Europejskiej najwy�szy poziom wydatków na osob� cechuje przyjazdy słu�bowe z 
Wielkiej Brytanii i krajów skandynawskich. W grupie krajów o�ciennych (poza Niemcami) 
jest on do�� niejednolity: od 73 USD (Ukraina) do 119 USD (Rosja), i zmienny w czasie. 

• Podobnie jak w 2002 roku, charakterystyczn� cech� segmentu jest wysoki udział wydatków 
na noclegi (50,7%) i usługi gastronomiczne (20,8%). Dodatkowo du�e znaczenie wydatków 
na transport powoduje, �e wi�kszo�� pozostawionych w Polsce sum przeznacza si� na 
usługi turystyczne. Analizuj�c struktur� wydatków według rodzajów zwróci� nale�y uwag� 
na bardzo małe znaczenie usług rekreacyjnych. Wynika to bez w�tpienia z rodzaju pobytu 
i skupienia uwagi na sprawach zawodowych, ale by� mo�e tak�e z braku odpowiedniej 
oferty skierowanej do tego typu klienteli. Dodatkowym czynnikiem obni�aj�cym poziom 
wydatków na usługi rekreacyjne mo�e by� równie� ponoszenie ich cz��ci przez odwie-
dzane firmy b�d� wł�czanie do pakietu usług oferowanych przez organizatorów konferencji 
czy kongresów. 

• Obserwujemy wi�kszy ni� w innych segmentach udział turystów pozostawiaj�cych w Pol-
sce powy�ej �redniej: 16,6% osób wskazuj�cych na słu�bowe cele wizyty zadeklarowało 
wydatki wy�sze ni� 200 USD na osob�, 2,3% – wydatki przewy�szaj�ce 500 USD. W sto-
sunku do 2002 roku rozkład wydatków zmienił si� na niekorzy��: wi�ksza liczba osób za-
deklarowała ni�sze wydatki, zabrakło wydatków wysokich i bardzo wysokich. 

• Zmiany w czasie s� mniej niejednolite ni� w pozostałych segmentach. Dla krajów Unii 
Europejskiej najni�szy poziom przeci�tnych wydatków dotyczył roku 2000 i 2003. Najbar-
dziej zró�nicowane były wydatki Francuzów i mieszka�ców Beneluksu. W odniesieniu do 
Rosji i Litwy najni�szy poziom wydatków dotyczył roku 2002, w odniesieniu do Ukrainy 
i Białorusi – roku 2003. W latach 2000-2003 nast�piły znacz�ce zmiany na s�siedzkich 
rynkach wschodnich. Dotyczy to zwłaszcza Rosjan i Ukrai�ców. Poziom wydatków Biało-
rusinów i Ukrai�ców był najni�szy od 1998 roku.   

Rys. 78. Przeci�tne wydatki turystów deklaruj�cych interesy lub sprawy słu�bowe jako główny 
cel podró�y – wybrane kraje 
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Rys. 79. Wydatki osób deklaruj�cych interesy lub sprawy słu�bowe jako główny cel podró�y – 
struktura rodzajowa 
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8.6. Przyjazdy na zakupy (blisko 0,8 mln) 

Wielko�� tego segmentu systematycznie maleje. Zakupy jako cel podró�y deklaruj� tury�ci 
z pi�ciu krajów o�ciennych: Białorusi, Ukrainy, Litwy, Rosji i Niemiec. Podstawowe znacze-
nie maj� przyjazdy z Ukrainy i Białorusi (razem 63% wszystkich przyjazdów na zakupy). 
• �rednia długo�� pobytu – 1,5 noclegu (mniej ni� w poprzednich latach). 
• Bardzo wysoki odsetek wielokrotnych wizyt (37% odwiedziło Polsk� 5 lub wi�cej razy 

w ci�gu roku; �rednia liczba wizyt w 2002 r. wyniosła 5,6, a w 2003 a� 6,1). 
• Udział biur podró�y w organizacji podró�y jest znikomy. 
• W hotelach, motelach lub pensjonatach nocowało 32%. Dominuj� noclegi poza baz� tury-

styczn�: w kwaterach prywatnych – 34%, u rodziny lub znajomych – 20%; 15% nie sprecy-
zowało miejsca noclegu, wybieraj�c w ankiecie odpowied� „inne” (co mo�na interpretowa� 
jako noclegi w �rodkach transportu na przydro�nych parkingach lub na biwakach).  

• W 2003 roku zmalał stosunkowo du�y uprzednio udział osób młodych, wzrósł za� do 30% 
udział osób w wieku 45 lat lub wi�cej. 
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• Najcz��ciej odwiedzano województwa wschodnie: lubelskie i podlaskie, a poza nimi – war-
mi�sko-mazurskie i mazowieckie.  

• W 2003 roku przeci�tne wydatki osób deklaruj�cych zakupy jako główny cel podró�y 
znacznie spadły w stosunku do roku poprzedniego: wyniosły 116 USD na osob� i 54 USD 
na jeden dzie� pobytu. O ile pierwsza z tych zmiennych ukształtowała si� na poziomie zbli-
�onym do �redniej dla całej badanej zbiorowo�ci, o tyle przeci�tne wydatki na jeden dzie� 
pobytu były ponad dwukrotnie wy�sze. Zwraca uwag�, �e wydatki dzienne s� relatywnie 
wysokie w porównaniu z wydatkami na osob�; wynika to ze stosunkowo krótkich pobytów 
turystów deklaruj�cych przyjazdy na zakupy. 

• Ł�czne wydatki turystów deklaruj�cych zakupy jako główny cel podró�y oszacowano na 
około 99 mln USD (około 6% ogółu wydatków turystów). Jest to trzykrotnie mniej ni� 
w 2002 roku.  

• Zdecydowanie najwy�sze wydatki deklarowali w 2003 roku tury�ci z Ukrainy (199 USD na 
osob�). Stosunkowo du�e wydatki zwi�zane s� tak�e z przyjazdami Niemców (158 USD). 
Nie ulega w�tpliwo�ci, �e ten segment rynku najtrudniej zaliczy� do turystyki, aczkolwiek 
jego znaczenie dla polskiej gospodarki, a zwłaszcza dla regionów przygranicznych, jest 
niebagatelne.  

• Podobnie jak w 2003 roku, charakterystyczn� cech� segmentu jest bardzo niski udział 
wydatków na usługi typowo turystyczne: noclegi (9%), usługi gastronomiczne (3,3%), 
transport (2,9%) i �ladowy poziom wydatków na rekreacj� (0,7%). Jak co roku, wi�kszo�� 
pozostawionych w Polsce sum przeznacza si� na zakupy (ł�cznie 81,6%).  

• Rozkład wydatków wskazuje na stosunkowo du�y, wi�kszy ni� rok wcze�niej udział tury-
stów pozostawiaj�cych w Polsce poni�ej 100 USD (61% wobec 41,8% w 2002 r.) i rela-
tywnie du�y, ale tak�e mniejszy ni� rok wcze�niej, udział wydaj�cych najwi�cej (powy�ej 
500 USD: 2,1%, podobnie jak w segmencie przyjazdów słu�bowych).  

• W segmencie traktowanym jako cało�� notuje si� jednolit�, trwał� tendencj� spadku wydat-
ków przeci�tnych. Warto jednak zauwa�y�, �e w odniesieniu do poszczególnych rynków 
zmiany w czasie nie s� jednorodne. Wyznaczone linie trendu pozwalaj� wnioskowa�, �e w 
latach 2000-2003 najbardziej spektakularny spadek cechuje przeci�tne wydatki Litwinów i 
Rosjan. W odniesieniu do osób z pozostałych krajów notuje si� tendencje zmienne: okresy 
spadku poziomu wydatków przeplatane s� okresami ich ponownego wzrostu. Co wi�cej, 
trudno wyznaczy� rok, który byłby wspólnym okresem wzrostu lub spadku. Wydatki 
Ukrai�ców i Rosjan osi�gn�ły minimum w 2001 roku (potem nast�pił wzrost), Niemców – 
w 2000, a Litwinów – w 2002 roku. 
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Rys. 80. Przeci�tne wydatki osób deklaruj�cych zakupy jako główny cel podró�y 
– wybrane kraje 
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* Wszystkie kraje ł�cznie. 
�ródło: badania Instytutu Turystyki. 

Rys. 81. Wydatki osób deklaruj�cych zakupy jako główny cel podró�y – struktura rodzajowa 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki. 

8.7. Tranzyt (ok. 1,2 mln) 

Wielko�� tego segmentu jest nieustabilizowana. W 2001 roku, po znacznym wzro�cie 
w roku poprzednim, nast�pił spadek, w 2002 roku ponowny wzrost, w 2003 za� – spadek. W 
porównaniu z poprzednimi latami znacznie zmalała rola kierunku północ-południe. Najwi�k-
szy udział w tym segmencie maj� podró�e tranzytowe podejmowane przez mieszka�ców Bia-
łorusi, Ukrainy, Rosji i Niemiec. 
• �rednia długo�� pobytu: 1,1 noclegu. 
• Znacznie zmalała (do 3,7 w 2003 r.) bardzo wysoka uprzednio �rednia liczba wizyt w ci�gu 

roku. 
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• Ponad połowa (wi�cej ni� w 2002 r., a podobnie jak w 2001 r.) turystów tranzytowych 
nocowała w hotelach lub motelach; du�y odsetek odpowiedzi „inne” nale�y interpretowa� 
jako noclegi w �rodkach transportu. 

• Do�� liczne uwagi krytyczne dotycz�: kosztów pobytu, standardu usług, warunków 
komunikacyjnych oraz sanitarnych; utrzymuje si� zanotowana w 2002 roku poprawa ocen 
stanu bezpiecze�stwa (tylko 10% miało w tej sprawie zastrze�enia). 

• W strukturze demograficznej zwraca uwag� znaczny udział m��czyzn w wieku od 35 do 44 
lat. 
 
Na kategori� „inne motywy przyjazdu” (razem ok. 0,8 mln) składaj� si� osoby, które nie 

sprecyzowały wymienionych w ankiecie celów (60%), przyjechały w celach religijnych (23%) 
albo podejmowały dorywcz� prac�. Wydaje si�, i� rzeczywisty udział tych, którzy przyjechali 
do Polski pracowa�, jest wi�kszy. 

 
 
 

8.8. Zró
nicowanie ocen pobytu zale
nie od segmentu turystyki 
przyjazdowej 

Rys. 82. Krytykowane aspekty pobytu w 2003 roku według podstawowych segmentów  
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�ródło: badania Instytutu Turystyki. 

 
Analiza segmentów turystyki przyjazdowej ma istotne znaczenie z punktu widzenia poli-

tyki promocyjnej. Ta za�, prócz aspektów ekonomicznych, które okre�laj� strategiczne kie-
runki i metody prowadzenia działa� zmierzaj�cych do zwi�kszenia ruchu turystycznego, musi 
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tak�e bra� pod uwag� do�wiadczenia tych turystów, którzy w byli w naszym kraju i dziel� si� 
swoimi opiniami z otoczeniem. Je�li te opinie s� niekorzystne, mamy do czynienia z do�� 
skuteczn� antypromocj�.   

Rys. 83. Krytykowane aspekty pobytu według podstawowych segmentów:  
zmiany w 2003 roku w porównaniu z 2002 rokiem 
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�ródło: badania Instytutu Turystyki w latach 2002-2003. 

• Typowa turystyka. W 2003 roku zanotowali�my pewn� popraw� ocen (ogólnie tury�ci 
przyje�d�aj�cy w celach wypoczynkowo-turystycznych wykazali ni�szy poziom krytycy-
zmu ni� ogół turystów, a w latach 2001 i 2002 było odwrotnie). Nadal jednak stan sani-
tarny, warunki dojazdu i poziom bezpiecze�stwa s� krytykowane zbyt cz�sto.  

• Wizyty u krewnych lub znajomych. Stosunkowo du�o uwag krytycznych (dotycz�cych 
zwłaszcza stanu sanitarnego, bezpiecze�stwa i warunków dojazdu) �wiadczy o brakach in-
frastrukturalnych i niedostatecznym przygotowaniu do goszczenia  cudzoziemców w regio-
nach i miejscowo�ciach poło�onych poza typowymi o�rodkami recepcyjnymi. Odwiedziny 
u krewnych i znajomych wi��� si� bowiem z wizytami na wsi i w zwykłej „Polsce powia-
towej”. 

• Przyjazdy słu�bowe lub w interesach. W 2003 roku poziom krytycyzmu nieznacznie 
wzrósł i przekroczył wska�niki dla ogółu turystów; dotyczy to zwłaszcza ocen stanu sani-
tarnego (23% wobec 18% dla ogółu) i poziomu usług (18% wobec 10%). Tak�e uci��liwo-
�ci dojazdu, dost�pno�� informacji i wysokie koszty wci�� s� krytykowane do�� cz�sto (po 
kilkana�cie procent uwag krytycznych). 

• Przyjazdy na zakupy. W tej grupie od lat nie notujemy wielu uwag krytycznych, a w 2003 
roku ocena wielu aspektów pobytu jeszcze si� poprawiła. Warto podkre�li�, �e wyra�nie 
zmalał odsetek krytykuj�cych wysokie koszty pobytu (i ceny kupowanych towarów): 
z 25% do 16%. Wida� w tym odzwierciedlenie korzystnych relacji walutowych, zwłaszcza 
w drugim półroczu. 
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• Tranzyt. Tury�ci tranzytowi, korzystaj�c ze specyficznych usług, maj� do�� ograniczony 
kontakt z krajem, przez który przeje�d�aj�. Dostrzegaj� jednak do�� liczne powody do 
krytyki. Wyró�niaj� ich: najwi�kszy odsetek krytycznych ocen kosztów pobytu oraz cz�sta 
krytyka jako�ci usług (s� pod tym wzgl�dem drudzy po turystach biznesowych). 



Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku 

119 

9. Podsumowanie 

Turystyka na �wiecie 
1. W 2003 roku ogólna liczba podró�y mi�dzynarodowych na �wiecie spadła do 694 milio-

nów (o 1,2%).  
2. Wielko�� ruchu w Europie w zasadzie si� nie zmieniła (401,5 mln podró�y, wzrost o 0,4%).   
3. Ze wst�pnych danych WTO wynika, �e w 2003 roku popraw� pod wzgl�dem liczby 

przyjazdów zanotowały głównie kraje Europy południowo-wschodniej (Bułgaria, Macedo-
nia, Rumunia, Chorwacja, Słowenia, Serbia i Czarnogóra) oraz kilka krajów Europy pół-
nocnej (Łotwa, Islandia, Irlandia). Kraje dominuj�ce na rynkach zanotowały na ogół mniej 
przyjazdów. 

4. Recesja ekonomiczna wpłyn�ła na wydatki turystyczne najwa�niejszych rynków generuj�-
cych. Spadek wydatków na turystyk� mi�dzynarodow� wykazuj�: Szwecja, Niemcy, Dania, 
Holandia  i Szwajcaria. W konsekwencji wiele krajów recepcyjnych zanotowało zmniej-
szenie wpływów. 

5. W 2003 roku według szacunków World Travel and Tourism Council ł�czny popyt tury-
styczny na �wiecie wyniósł około 4,82 bln USD (w 2002 r. 4,3 bln, w 2001 r. 4,24 bln, a w 
2000 r. 4,34 bln USD). Oszacowania na 2004 rok mówi� o 5,5 bln USD. W okresie do 
2014 roku popyt wzro�nie do około 9,6 bln USD. 
 

Turystyka przyjazdowa do Polski 
1. W�ród osób odwiedzaj�cych Polsk� w 2003 roku było blisko 13,7 mln turystów, a wi�c cu-

dzoziemców, którzy sp�dzili u nas przynajmniej jedn� noc. Oznacza to spadek o 2% 
w stosunku do poprzedniego roku. 

2. Najwa�niejszymi (pomijaj�c kraje o�cienne) rynkami europejskimi dla Polski, utrzymuj�-
cymi swoj� pozycj� od kilku lat, s�: Holandia, Austria, Francja i Wielka Brytania. Utrzy-
muje si� te� stosunkowo wysoka liczba przyjazdów ze Szwecji, Włoch i Danii. Ł�cznie 
liczba przyjazdów z nieo�ciennych krajów Unii Europejskiej (1 682 tys.) spadła o 1%; 
z głównych krajów zamorskich zanotowano 334 tys. przyjazdów – o 7,3% wi�cej.  
 

Charakterystyka turystów  
1. Trzy podstawowe segmenty turystyki przyjazdowej do Polski: typowa turystyka (wakacje, 

wypoczynek), turystyka biznesowa, odwiedziny u krewnych lub znajomych zwi�kszyły 
w 2003 roku swoj� przewag� nad pozostałymi. Liczba odwiedzaj�cych Polsk� w celach ty-
powo turystycznych wzrosła do około 3,9 mln. Liczba podró�y słu�bowych i w interesach 
wzrosła do 4,0 mln. Spadł udział przyjazdów tranzytowych, na zakupy i w innych celach 
(dorywcza praca, odwiedziny w miejscu pochodzenia, motywy religijne).  

2. W 2003 roku przeci�tna długo�� pobytu zwi�kszyła si� do 4,1 noclegu. 
3. Pełny pakiet wykupiło zaledwie 6% ogółu turystów. Na tym tle wyró�niaj� si� tury�ci 

z krajów Unii Europejskiej (poza Niemcami), cz��ciej ni� w 2002 roku korzystaj�cy 
z usług oferowanych przez biura (odsetek tych, którzy nabyli pakiety, wzrósł z 9,6% do 
13,5%). Nadal jednak dominuj� przyjazdy organizowane samodzielnie, zwłaszcza w�ród 
s�siadów ze wschodu. 

4. Ogólnie w 2003 roku poziom krytycyzmu turystów zagranicznych był nieco mniejszy ni� 
w roku poprzednim, o czym �wiadczy wzrost (do 29%) odsetka turystów, którzy niczego 
nie krytykowali. Pogorszyła si� tylko ocena warunków dojazdu, popraw� za� 
odnotowujemy w ocenie standardu usług i dost�pno�ci informacji. 
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5. Najwi�cej uwag krytycznych zwi�zanych z podró�� i pobytem w Polsce dotyczy spraw, 
które, cho� nie zwi�zane bezpo�rednio z obsług� ruchu turystycznego, �wiadcz� nienajle-
piej o ogólnym poziomie infrastruktury cywilizacyjnej. S� to: brak czysto�ci, niezadowala-
j�cy stan sanitarny oraz „warunki dojazdu”, co obejmuje zarówno jako�� dróg, jak i obsług� 
na przej�ciach granicznych. 

6. W�ród turystów odwiedzaj�cych Polsk� obserwuje si� znaczn� liczb� wizyt tych samych 
osób w ci�gu roku. W 2002 roku �rednia liczba wizyt w ci�gu 12 miesi�cy poprzedzaj�cych 
badanie wyniosła 3,9 na osob�, a w 2003 spadła do 2,9. Spadek ogólnej �redniej wynika 
głównie z ograniczenia cz�sto�ci przyjazdów zza wschodniej granicy, gdy� Niemcy i tury-
�ci z Europy Zachodniej przyje�d�ali w 2003 roku tylko nieco rzadziej ni� poprzednio. 
 

Wydatki cudzoziemców i przychody 
1. Przeci�tne wydatki turystów poniesione na terenie Polski wyniosły około 114 USD na 

osob� i blisko 24 USD dziennie. Wydatki wyniosły od 70 USD na osob� (Litwa) do 265 
USD (kraje zamorskie). Zanotowane zmiany obrazuj� spadek wydatków turystów prawie 
ze wszystkich rynków.  

2. Przeci�tne wydatki osób nie korzystaj�cych na terenie Polski z noclegu (odwiedzaj�cych 
jednodniowych) wyniosły w badanym okresie 36 USD, o 21,7% mniej ni� roku poprzed-
nim. Najwy�sze wydatki deklarowali Litwini (49 USD), najni�sze – Czesi i Słowacy (od-
powiednio 14 USD i 12 USD).  

3. W 2003 roku zaszły bardzo istotne zmiany w strukturze przychodów z najwa�niejszych dla 
Polski rynków. Wprowadzenie wiz dla Ukrai�ców, Białorusinów i Rosjan spowodowało 
ograniczenie przyjazdów i w konsekwencji ł�czny spadek przychodów z tych rynków o po-
nad 30%. W podobnym stopniu obni�eniu uległy rejestrowane na terenie Polski wydatki tu-
rystów z nieo�ciennych krajów europejskich. Przychody z rynku niemieckiego wprawdzie 
nieco spadły, ale jego udział w przychodach ogółem wzrósł z 45,7% do 51,2%. Na uwag� 
zasługuje tak�e to, �e kolejny rok z rz�du wzrósł udział przychodów z pozas�siedzkich 
krajów europejskich (z 4,8% do 7,9%). 

4. Z bada� Instytutu Turystyki oraz z szacunków NBP wynika, �e w 2003 roku ł�czne przy-
chody wyniosły 4 069 mln USD, z czego 2 692 mln USD (tj. 66,2%) to wpływy od tury-
stów, pozostała za� cz��� – od odwiedzaj�cych jednodniowych. Wzrost udziału przycho-
dów od turystów w ł�cznej sumie przychodów dewizowych jest zjawiskiem bardzo ko-
rzystnym. 

5. Od kilku lat wzrastaj� obroty rejestrowane, zestawiane w bilansie płatniczym NBP na bazie 
płatno�ci; �wiadczy to o wzro�cie znaczenia transakcji dokonywanych za po�rednictwem 
banków oraz transakcji bezgotówkowych, dokonywanych przy u�yciu kart płatniczych; 
wskazuje na to równie� bardzo znacz�ce zwi�kszenie poziomu wydatków ponoszonych 
przed podró�� w kraju zamieszkania turystów. 
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OMÓWIENIE STOSOWANYCH POJ�� 
Turystyka – obejmuje ogół czynno�ci osób, które podró�uj� i przebywaj� w celach wypo-

czynkowych, słu�bowych lub innych nie dłu�ej ni� przez rok bez przerwy poza swoim co-
dziennym otoczeniem27. Termin „turystyka” odnosi si� do wszystkich czynno�ci osób 
odwiedzaj�cych: zarówno „turystów” (tych, którzy zatrzymuj� si� co najmniej na jedn� noc), 
jak i „odwiedzaj�cych jednodniowych”. Poj�cie „zwykłego otoczenia” ma dwa wymiary, które 
nastr�czaj� pewne trudno�ci interpretacyjne: blisko�� i cz�sto��. Okolice poło�one w pobli�u 
miejsca zamieszkania nale�� do „zwykłego otoczenia”, nawet je�li s� rzadko odwiedzane. 
Miejsca odwiedzane cz�sto, rutynowo (przeci�tnie raz w tygodniu lub cz��ciej) – równie�, 
cho�by były poło�one w znacznej odległo�ci, nawet w innym kraju. Istnieje tylko jedno „zwy-
kłe otoczenie” dla jednej osoby i stosuje si� ono (jako kryterium delimituj�ce) zarówno do tu-
rystyki krajowej, jak i mi�dzynarodowej.  

Jak zatem traktowa� osoby cz�sto podró�uj�ce jako zawodowi kierowcy, piloci, agenci 
handlowi itp.? S� zazwyczaj zaliczane w statystyce podró�y do business travellers, cho� zgod-
nie z kryterium „zwykłego otoczenia” nie powinno si� ich uwzgl�dnia�. To samo dotyczy za-
mieszkałych w regionach przygranicznych osób robi�cych zakupy w s�siednim kraju. Nie 
mo�na jednak pomija� ich wydatków, ponoszonych przecie� w innym obszarze ekonomicz-
nym.  

Odwiedzaj�cy mi�dzynarodowy – osoba, która podró�uje do kraju nie b�d�cego miej-
scem jej stałego zamieszkania ani codziennym otoczeniem na okres nie dłu�szy ni� 12 mie-
si�cy, przy czym głównym celem wizyty nie jest podj�cie działalno�ci zarobkowej wynagra-
dzanej w odwiedzanej miejscowo�ci28. Niekiedy, zwłaszcza w kontek�cie wydatków i wpły-
wów z turystyki mi�dzynarodowej, u�ywa si� w tym znaczeniu terminu „nierezydent”.  

Turysta zagraniczny – odwiedzaj�cy, który przynajmniej przez jedn� noc korzysta ze 
zbiorowych lub prywatnych (indywidualnych) miejsc zakwaterowania w odwiedzanym 
kraju29. 

Odwiedzaj�cy jednodniowy – odwiedzaj�cy, który nie korzysta ze zbiorowych lub in-
dywidualnych miejsc zakwaterowania w odwiedzanym kraju30. Laurent Vasille31 zwraca 
uwag�, �e poj�cie „odwiedzaj�cego” ma nieco inn� natur� ni� poj�cie „turysty”. To pierwsze 
jest bezwzgl�dne, drugie za� wzgl�dne i zale�y od punktu widzenia obserwatora. Odwiedza-
j�cy staje si� „turyst�”, je�li zatrzyma si� przynajmniej na jeden nocleg na danym obszarze. A 
zatem „odwiedzaj�cy”, który podró�uje z jednego obszaru (np. administracyjnego) do dru-
giego, w cz��ci obszarów jest turyst�, w cz��ci za� – odwiedzaj�cym jednodniowym. „Tury-
sta” z punktu widzenia całego kraju mo�e by� „odwiedzaj�cym jednodniowym” w jakim� re-
gionie tego kraju. To rozró�nienie jest neutralne dla okre�lenia konsumpcji turystycznej dla 
całego kraju, ale nabiera znaczenia, je�li chcemy uzyska� proporcj� konsumpcji turystów i 
odwiedzaj�cych jednodniowych w kraju i w poszczególnych regionach. Suma regionalnych 
konsumpcji tworzy konsumpcj� krajow�, ale je�li nie wprowadzimy do kwestionariuszy odpo-
                                                      
27 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Warszawa ONZ - WTO 1995, s. 5. 
28 Jw., s. 8. 
29 „Visitor who stay at least one night in a collective or private accommodation in the place/country visited”, 
por. dokument UE: Commission Decision of 9 December 1998 on the procedures for implementing Council 
Directive 95/57/EC on the collection of statistical information in the field of tourism. Official Journal of the 
European Communities, 15. 1. 1999.  
30 Do tej grupy nale�� tak�e: uczestnicy rejsów, czyli osoby, które przyje�d�aj� do danego kraju statkiem 
wycieczkowym i nocuj� na pokładzie statku, nawet je�li statek pozostaje w porcie przez kilka dni, oraz członkowie 
załóg. 
31 L. Vasille: Establishing Regional Tourism Satellite Accounts: Learning from the French Experience. Materiał na 
konferencj� WTO, Vancouver 2001. 



Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2003 roku 

122 

wiednio szczegółowych pyta� o czas pobytu w odwiedzanych miejscach, sumy te nie b�d� si� 
zgadza�. 

Odwiedzaj�cy, podró
 i wizyta – podstawowe jednostki stosowane w badaniach roz-
miarów ruchu turystycznego. Nie nale�y tych poj�� uto�samia�, cho� potocznie tak si� czyni. 
W wypadku podró�y do jednego kraju (regionu) wszystkie trzy jednostki s� równowa�ne: je-
den podró�ny odbył jedn� podró� i podczas niej zło�ył jedn� wizyt� w danym kraju (regionie). 
Ale cz�sto jest inaczej: ta sama osoba mo�e podczas jednej podró�y odwiedzi� dany obszar 
kilkakrotnie, na przykład raz przeje�d�aj�c do innego, a drugi raz wracaj�c.  

Konsumpcja turystyczna – warto�� dóbr i usług u�ytych w celu bezpo�redniego zaspo-
kojenia potrzeb odwiedzaj�cych. Poj�cie konsumpcji turystycznej, poza przypadkiem, kiedy 
ma zwi�zek z po�redni� konsumpcj� przedsi�biorstw, jest zgodne z poj�ciem konsumpcji fi-
nalnej w krajowym rachunku ekonomicznym, bez wzgl�du na rodzaj konsumenta32. 

Wydatki na turystyk� – s� definiowane jako całkowite wydatki konsumpcyjne ponie-
sione przez odwiedzaj�cego lub w jego imieniu na jego podró� oraz pobyt w miejscu docelo-
wym33. Poj�cie wydatków na turystyk� obejmuje bardzo wiele pozycji: pocz�wszy od zakupu 
dóbr i usług konsumpcyjnych zwi�zanych z podró�� i pobytem, ko�cz�c za� na zakupie drob-
nych przedmiotów osobistego u�ytku, pami�tek i prezentów dla rodziny i przyjaciół. Wydatki, 
które nale�y wykluczy� z grupy wydatków na turystyk�, to: 
�� zakupy w celach handlowych, tj. w celu odsprzedania, niezale�nie od kategorii 

odwiedzaj�cych, a tak�e zakupy dokonywane przez osoby b�d�ce w podró�y słu�bowej na 
zlecenie pracodawców; 

�� inwestycje kapitałowe i transakcje zawarte przez go�ci, takie jak zakup ziemi, mieszka�, 
nieruchomo�ci, dzieł sztuki i inne powa�ne zakupy (np. samochód, przyczepa, łódka, do-
mek letniskowy), nawet je�li w przyszło�ci miałyby by� wykorzystane w podró�y tury-
stycznej;  

�� gotówka dawana krewnym lub przyjaciołom w czasie urlopu, nie b�d�ca opłat� za dobra 
lub usługi turystyczne, a tak�e darowizny dla instytucji.  

Pakiet turystyczny – obejmuje sprzeda� ł�cznych usług turystycznych, w których skład 
wchodzi przynajmniej zakwaterowanie i transport. Do pakietów turystycznych wł�czane s� 
cz�sto tak�e inne usługi: wy�ywienie, wycieczki autokarowe, wynajem samochodów, bilety do 
muzeów czy innych atrakcji turystycznych34. Pakiety turystyczne sprzedawane s� przez 
touroperatorów, lokalne biura podró�y, banki, du�e domy towarowe itp. Klienci kupuj�cy pa-
kiety turystyczne maj� bardzo ograniczon� informacj� (b�d� nie maj� jej w ogóle) na temat 
kosztów poszczególnych usług wchodz�cych w skład pakietu. Tak wi�c wydatki ponoszone na 
zakup pakietów powinny by� analizowane osobno. WTO zaleca, aby wtedy, kiedy jest to 
mo�liwe, dzieli� wydatki ponoszone na zakup pakietów na poszczególne rodzaje (noclegi, wy-
�ywienie, transport, rekreacja, kultura, sport, zakupy i inne.) 

Przychody z turystyki przyjazdowej – okre�lane s� jako wydatki osób odwiedzaj�-
cych dany kraj, wł�czaj�c w to opłaty za transport mi�dzynarodowy na rzecz miejscowych 
przewo�ników. Nale�y do nich zaliczy� wszystkie przedpłaty na dobra i usługi odbierane w 
kraju docelowym. W praktyce nale�y do nich równie� zaliczy� przychody od odwiedzaj�cych 
jednodniowych, poza przypadkami, kiedy s� one na tyle istotne, �e usprawiedliwia to ich wy-
odr�bnienie. Ze wzgl�du na zgodno�� z zaleceniami Mi�dzynarodowego Funduszu Waluto-
wego dotycz�cymi bilansu płatniczego, przychody z tytułu przewozów mi�dzynarodowych 
powinny by� klasyfikowane osobno35. 

                                                      
32 Terminologia turystyczna... op. cit., s. 21. 
33 Jw., s. 21. 
34 Concepts, Definitions and Classifications for Tourism Statistics. A Technical Manual. Madryt WTO 1995, s. 89. 
35 Terminologia turystyczna..., op. cit., s. 21. 
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