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 Potencjał turystyczny to szerokie pojęcie obejmujące ogół elementów umoż-
liwiających rozwój turystyki na danym obszarze. Wśród nich można wyróżnić ele-
menty strukturalne, związane z czynnikami przestrzennymi oraz funkcjonalne, 
związane z działaniami podmiotów bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych  
w działalność turystyczną. Obie grupy elementów są niezbędne dla rozwoju tury-
styki i ich łączne występowanie może przyczyniać się do jej rozwoju. Wydaje się 
jednak, że podstawowe znaczenie mają elementy strukturalne, obejmujące takie 
elementy, jak walory turystyczne czy zagospodarowanie turystyczne obszaru, sta-
nowiące podstawę dla wykreowania regionu jako atrakcyjnego turystycznie. Nie 
zmienia to faktu, że elementy funkcjonalne pozostają niezbędne w tym procesie, 
bowiem to od nich zależy, czy wykorzystanie posiadanych zasobów turystycznych 
(obejmujących zarówno walory turystyczne, jak i infrastrukturę) będzie możliwe  
i skuteczne. Również po stronie elementów funkcjonalnych leżą działania związane 
z promocją i kreowaniem pozytywnego wizerunku regionu, które mogą mu zapew-
nić wysoką pozycję konkurencyjną.  
 Jednakże bazą dla działań podejmowanych przez zróżnicowane podmioty 
zaangażowane w rozwój turystyki w regionie pozostają elementy strukturalne. 
Wśród nich wyróżniają się elementy o charakterze przestrzennym, związane z wa-
lorami turystycznymi różnego typu i ich zagospodarowaniem, oraz elementy infra-
strukturalne, umożliwiające potencjalnym turystom dotarcie do regionu i satysfak-
cjonujące spędzenie czasu. Na bazie zróżnicowanych walorów turystycznych moż-
liwe jest wykreowanie produktów turystycznych skierowanych do konkretnych 
grup odbiorców, związanych np. z turystyką aktywną, wypoczynkową czy zdro-
wotną. Infrastruktura regionu z jednej strony jest niezbędna, aby turysta mógł za-
spokoić swoje podstawowe potrzeby bytowe, a z drugiej – może stać się podstawą 
samodzielnych atrakcji turystycznych lub produktów turystycznych dla takich ty-
pów turystyki, jak turystyka biznesowa czy konferencyjna. Kombinacja występują-
cych w przestrzeni elementów związanych z walorami turystycznymi i infrastruktu-
rą turystyczną oraz paraturystyczną powoduje zróżnicowanie przestrzenne potencja-
łu turystycznego.  
 Niniejsza publikacja obejmuje artykuły naukowe, których idea związana jest  
z prezentacją zagadnień przestrzennych potencjału turystycznego. Ze względu na 
obszerny zakres tematyczny prezentowanych zagadnień, w ramach publikacji wy-
dzielono pięć głównych części dotyczących szczególnych aspektów potencjału 
turystycznego w ujęciu przestrzennym. Pierwsza z nich ma charakter ogólny  
i w sposób teoretyczny dotyczy podstawowych problemów potencjału turystyczne-
go, druga przedstawia kwestie związane z regionalnym zróżnicowaniem potencjału 
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turystycznego, kolejne dwie części koncentrują się wokół elementów strukturalnych 
potencjału turystycznego, takich jak walory turystyczne i infrastruktura turystyczna, 
ostatnia zaś część dotyczy aspektów ekologicznych potencjału turystycznego. 
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