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WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ POLITYKI –  

UWARUNKOWANIA JEJ ROZWOJU 

 

THE CHALLENGES OF CONTEMPORARY POLICY –  

DETERMINANTS OF ITS DEVELOPMENT  
 

Procesy zachodzące w polskiej gospodarce wymagają intensywnych działań 

modernizacyjnych i restrukturyzacji. Złożoność zjawiska, jakim jest turystyka, powo-

duje, iż wśród czynników wpływających na jej rozwój istotną rolę odgrywa polityka 

turystyczna, której prowadzenie wymaga dysponowania wiedzą, a w efekcie pozwala 

ocenić sytuację bieżącą i przewidywać kierunki jej rozwoju
1
. Należy zatem podkreślić, 

iż współczesna polityka obejmuje szeroki wachlarz zagadnień związanych z oddziały-

waniem danej destynacji na turystykę. Szczególnie istotnym zagadnieniem jest okre-

ślenie jej szczegółowych celów, zarówno ekonomicznych, jak i pozaekonomicznych, 

oraz dobór i wykorzystanie instrumentów potrzebnych do ich realizacji w gospodarce 

turystycznej. 

 

 

Polityka turystyczna – konceptualizacja pojęć 

 

Zdaniem S. Wodejko
2
 polityka turystyczna to działalność polegająca na okre-

śleniu celów ekonomicznych, politycznych, społecznych i kulturalnych związanych 

z rozwojem turystyki, uzyskiwaniu wszechstronnych pozytywnych efektów wynikają-

cych z istnienia popytu i podaży, dążeniu do zaspokojenia potrzeb społecznych w za-

kresie uprawiania turystyki i precyzowaniu środków niezbędnych do realizacji wyżej 

wymienionych celów. Podobnej definicji używa A. Kornak
3
, który mówi, iż polityka 

turystyczna polega na kształtowaniu stosunków społeczno-ekonomicznych w sferze 

obsługi turystycznej, na wyznaczaniu celów w dziedzinie kształtowania wielkości, 

struktury i dynamiki ruchu turystycznego krajowego i zagranicznego oraz na bieżącym 

kierowaniu rozwojem turystyki z uwzględnieniem aspektów politycznych, społecznych 

                                                 
 dr, Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny 

w Szczecinie 
1 E. Dziedzic, Koncepcja krajowego indeksu konkurencyjności oferty turystycznej Polski. Popyt 

turystyczny. Zagadnienia podstawowe. Uniwersytet Szczeciński. „Zeszyty Naukowe”, nr 697 

(Ekonomiczne Problemy Usług, nr 82), Szczecin 2012, s. 331. 
2 S. Wodejko, Ekonomiczne zagadnienia turystyki, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 

1998. 
3 A. Kornak, Ekonomika turystyki, PWN, Warszawa 1979, s. 143. 
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i ekonomicznych. W. Alejziak i R. Pawlusiński
4
 określają politykę turystyczną jako 

skomplikowany proces sterowania rozwojem turystyki, w którym szczególnego zna-

czenia nabiera koordynacja działalności wielu instytucji działających w różnych sekto-

rach gospodarki. Powyższą definicję bardziej szczegółowo konkretyzuje W. Gaworec-

ki
5
, który politykę turystyczną definiuje jako świadome popieranie i kształtowanie tu-

rystyki przez różnego rodzaju organizacje i instytucje wpływające swoją działalnością 

na wszystkie elementy, które są ważne dla turystyki. C. Goeldner i J. Brent Ritchie
6
 

określają cel polityki turystycznej jako dążenie w obsłudze turysty do osiągnięcia jed-

noczesnej maksymalizacji korzyści dla wszystkich zainteresowanych, przy minimali-

zacji negatywnych skutków, kosztów i wpływów towarzyszących zapewnianiu sukcesu 

obszaru recepcyjnego. Według A. Panasiuka głównym zadaniem polityki turystycznej 

jest kształtowanie optymalnych rozmiarów i struktury ruchu turystycznego z zastoso-

waniem praw ekonomicznych w sferze gospodarki turystycznej, koordynacja rozwoju 

turystyki z uwzględnieniem jej funkcji i różnorodności jej związków z innymi sferami 

funkcjonowania kraju. Celem polityki turystycznej jest między innymi stworzenie sil-

nego ekonomicznie, zorientowanego na rynek sektora turystycznego, opartego na pry-

watnej własności i inicjatywie, wspieranego przez różnorodne działania administracyj-

ne i samorządowe
7
. Przez pojęcie polityki rozumiemy działalność władz państwowych 

w kształtowaniu stosunków wewnętrznych w państwie oraz stosunków z zagranicą. Po-

lityka turystyczna państwa nie jest łatwym procesem sterowania, w którym szczegól-

nego znaczenia nabiera koordynacja działalności wielu podmiotów działających w róż-

nych sektorach gospodarki. Państwo, prowadząc aktywną politykę w odniesieniu do 

turystyki, wpływa na poprawę bilansu płatniczego kraju, stwarzając nowe miejsca pra-

cy oraz aktywizując regiony i miejscowości turystyczne
8
. Wyżej wymienione definicje 

umacniają nas w założeniu, iż polityka turystyczna pozostaje w ścisłej relacji z zarzą-

dzaniem turystyką i administracyjnym sektorem turystycznym. Ponadto sektor turysty-

ki znajduje swoje miejsce w obszarze działań władz państwowych o charakterze po 

pierwsze ekonomicznym, związanym głównie z funkcjonowaniem rynku turystycznego 

(zwłaszcza podmiotów gospodarczych świadczących usługi turystom). po drugie zaś – 

społecznym, który obejmuje oddziaływanie na potrzeby społeczne w zakresie uprawia-

nia turystyki (dostępność usług turystycznych)
9
. 

Powiązania turystyki z innymi dziedzinami gospodarki powodują, iż mają do 

niej zastosowanie liczne przedsięwzięcia i akty prawa europejskiego przyjmowane 

w tych dziedzinach, które znajdują się bezpośrednio w kompetencji Unii Europejskiej 

(takie jak transport, ochrona środowiska, bezpieczeństwo konsumentów, podatki). 

W związku z tym istotnym zadaniem realizowanym przez Komisję Europejską jest za-

                                                 
4 W. Alejziak, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Kraków 1999; R. Pawlusiński, Gospo-

darcze aspekty turystyki, w: W. Kurek (red.), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, War-

szawa 2007, s. 388.  
5 W.W. Gaworecki, Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003. 
6 C.R. Goeldner, J.R. Brent Ritchie, Tourism: Principles, Practices, Philosophies, John Wiley & 

Sons, Inc., Hoboken, N.J. 2006, s. 405. 
7 A. Panasiuk, Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 
8 A. Brelik, I. Żuchowski, Polityka a strategia rozwoju turystyki. Zrównoważony rozwój lokalny. Wa-

runki rozwoju regionalnego i lokalnego, t. II, Szczecin 2010, s. 7–12. 
9 G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2007, s. 24. 
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pewnienie, aby interesy sektora turystycznego zostały wzięte pod uwagę przy opraco-

wywaniu aktów prawnych, programów wsparcia i innych przedsięwzięć  w dziedzi-

nach, które nie są związane wyłącznie z turystyką, a które mają na nią wpływ.  

Jak podkreśla A. Panasiuk, współczesna polityka turystyczna, w tym europej-

ska, przyjmuję formułę modelu mieszanego. W gospodarkach rynkowych panuje prze-

konanie o konieczności ograniczenia wpływu państwa na gospodarkę, tj. odchodzenia 

od daleko posuniętego interwencjonizmu w kierunku liberalizmu. Autor taki model 

określa deregulacją, czyli ograniczeniem funkcji państwa w gospodarce
10

.  

Należy jednak pamiętać, iż członkostwo w UE wymusza rozwiązania, które ma-

ją sprzyjać wzajemnej współpracy we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego, 

politycznego, społecznego itd. Zarówno prowadzona w Polsce polityka w dziedzinie 

turystyki, jak i system regulacji usług turystycznych należą do kompetencji polskiego 

rządu. Jednakże w dziedzinie polityki turystycznej Polska zobligowana jest do współ-

pracy i koordynacji działań z pozostałymi państwami członkowskimi UE
11

. 

 

Wykorzystanie funduszy unijnych w turystyce w latach 2007–2013
12

 

 

Prawie 900 mln zł z funduszy europejskich zasiliło rozwój turystyki w Polsce. 

W całym kraju realizowanych jest ok. 2,8 tys. projektów inwestycyjnych związanych 

z rozwojem turystyki i agroturystyki. Dzięki unijnym środkom odrestaurowano zabyt-

kowe budowle, które zyskały nowe funkcje użytkowe, zwłaszcza kulturalne. Powstały 

centra sportowo-rekreacyjne, kompleksy basenowe i oznaczenia szlaków turystycz-

nych. W latach 2007–2013 na wsparcie turystyki polski rząd i samorządy przeznaczyły 

ok. 1,3 mld euro (ok. 5 mld zł). 

W latach 2007–2013 środki na rozwój turystyki są przede wszystkim dostępne 

w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, Programie „Innowacyjna Gospo-

darka”, Programie „Rozwój Polski Wschodniej” i Programie „Kapitał Ludzki”. Nato-

miast środki na rozwój agroturystyki przeznaczane są w ramach Fundacji Wspomaga-

nia Wsi, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Moderni-

zacji Rolnictwa. 

Dotychczas
13

 najwięcej środków na rozwój turystyki trafiło do województwa 

śląskiego, gdzie realizowanych jest 180 projektów o wartości dofinansowania z fundu-

szy strukturalnych na kwotę 100,9 mln zł. Równie wysokie wsparcie jest udziałem in-

westycji realizowanych w województwach: mazowieckim (281 projektów o wartości 

dofinansowania 85,5 mln zł) i warmińsko-mazurskim (171 projektów na kwotę 76,1 

mln zł dofinansowania z funduszy strukturalnych). Najwięcej projektów realizowanych 

jest w województwach lubelskim (305), mazowieckim (281) i zachodniopomorskim 

(281). Najmniej zrealizowano ich dotychczas w województwie lubuskim (64 na kwotę 

30,7 mln zł) i  świętokrzyskim (124 na kwotę 24,5 mln zł). 

                                                 
10 A. Panasiuk, Popyt turystyczny jako obszar polityki społeczno-gospodarczej w Polsce. Popyt 

turystyczny. Zagadnienia podstawowe. Uniwersytet Szczeciński, „Zeszyty Naukowe”, nr 697 

(Ekonomiczne Problemy Usług, nr 82), Szczecin 2012, s. 357. 
 

11 P. Żegleń, Polskie prawo turystyczne a prawodawstwo w Unii Europejskiej, „Acta Scientiarum 

Polonorum. Oeconomia” 9 (4), Warszawa 2010, s. 679–688. 
12 Opracowano na podstawie danych z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (www. mrr.gov.pl – 

data dostępu 29.04.2012). 
13 www.mrr.gov.pl – data dostępu 29.04.2012. 

http://www.mrr.gov.pl/
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Na realizację projektów z zakresu turystyki w ramach Regionalnych Programów Ope-

racyjnych przeznaczono około 765,5 mln euro. Najwyższe wsparcie w zakresie pro-

mowania walorów przyrodniczych przeznaczono w województwie lubelskim (29,5 mln 

euro), dolnośląskim (25,1 mln euro) oraz  pomorskim (19,3 mln euro) (rysunek 1).  

 

Rysunek 1. Promowanie walorów przyrodniczych według województw  

(w mln euro) 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych www.mrr.gov.pl –  data dostępu 

29.04.2012. 

 

Natomiast najwyższe wsparcie w zakresie ochrony i waloryzacji dziedzictwa 

przyrodniczego przeznaczono w województwie mazowieckim (44,3 mln euro), podla-

skim (20 mln euro) oraz kujawsko-pomorskim (9,9 mln euro). Dane przedstawione 

przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego nie w pełni interpretują omawiane zjawi-

sko. Brak informacji jakościowej o efektach rzeczowych utrudnia ocenę dotąd zreali-

zowanych działań
14

. 
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STRESZCZENIE 

 

Turystyka jako przedmiot polityki turystycznej jest adresatem interwencji pu-

blicznej na poziomie ponadnarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym. Dlatego 

kluczowym wyzwaniem jest taka koordynacja planów i działań, by maksymalizować 

korzyści przez alokację decyzji na poziomie najlepiej wyposażonym informacyjnie 

z punktu widzenia potrzeb tej decyzji. Celem artykułu było przedstawienie problema-

tyki z zakresu polityki turystycznej oraz próba oceny jej funkcjonowania jako sektora 

wywierającego wpływ na gospodarkę kraju. Na treść pracy składają się następujące za-

gadnienia: polityka turystyczna i jej podstawowe założenia oraz fundusze europejskie 

wspierające rozwój turystyki w latach 2007–2013. Autorka w opracowaniu wykorzy-

stała literaturę przedmiotu. 

 

SŁOWA KLUCZOWE: polityka, turystyka, projekty 

 

SUMMARY 

 

Tourism as the subject of tourism policy is the recipient of public intervention at 

transnational, national, regional and local. Therefore, challenge is the coordination of 

plans and activities to maximize benefits by allocation decisions at the level of the best 

equipped for general information, from the point of view of the requirements of this 

decision. Purpose of the article was to present the issues of tourism policy and attempt 

to assess its functioning as a sector which impact on the economy of the country. The 
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body of work consists of the following issues: tourism policy and its basic assumptions, 

the European funds in support of the development of tourism in the years 2007–2013. 

The author in the analysis has included literature on the subject. 

 

KEYWORDS: policy, tourism, projects 

 


