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Streszczenie

Przedmiotem opracowania jest analiza uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju 
małej nadmorskiej miejscowości turystycznej realizującej funkcje turystyki uzdrowi-
skowej i wypoczynkowej. Analizy dokonano dla miejscowości Dąbki koło Darłowa. Do 
realizacji przyjętego celu wykorzystano dane statystyczne uzyskane w Urzędzie Gminy 
Darłowo, inwentaryzację bazy noclegowej i gastronomicznej oraz badania ankietowe 
wśród turystów odwiedzających Dąbki i pomiary ruchu samochodowego w miejscowo-
ści. Wyniki badań terenowych przeprowadzonych w miejscowości oraz uzyskane w dro-
dze kwerendy dane wskazują, że funkcja turystyczna Dąbek ma charakter dwubiegunowy 
– uzdrowiskowo-wypoczynkowy. Potwierdzeniem tego są: struktura bazy noclegowej 
w miejscowości oraz zmienne opisujące ruch turystyczny w miejscowości, szczególnie 
formy uczestnictwa w ruchu turystycznym, formy zakwaterowania oraz sposoby spędza-
nia czasu podczas wizyt w Dąbkach. 

Słowa kluczowe: funkcja turystyczna, baza noclegowa, ruch turystyczny, wybrzeże Bał-
tyku, Dąbki
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Wprowadzenie

Wybrzeże Bałtyku jest głównym obszarem recepcyjnym turystyki w Pol-
sce. Funkcja turystyczna większości nadmorskich miejscowości turystycznych 
polskiego Wybrzeża opiera się na ich walorach wypoczynkowych związanych 
z nadmorskim położeniem. Dla wielu miejscowości nadmorskich wykorzysta-
nie walorów turystycznych w recepcji ruchu turystycznego stanowi podstawowy 
czynnik ich rozwoju społeczno-ekonomicznego1. istnieje jednak w grupie nad-
morskich miejscowości wypoczynkowych kilka, w których obok wypoczynko-
wych występują również inne typy walorów – krajoznawcze, turystyki kwalifiko-
wanej oraz uzdrowiskowe. Do tego typu miejscowości należą obok Dąbek sopot, 
kołobrzeg, Świnoujście, Ustka, Międzyzdroje.

1. cel opracowania. Metoda badawcza

W niniejszym opracowaniu podjęto kwestię funkcjonowania turystyki 
w miejscowości Dąbki, w której turystyka wypoczynkowa współegzystuje z tu-
rystyką uzdrowiskową. Dokonano analizy atrakcyjności turystycznej i zagospo-
darowania turystycznego miejscowości oraz percepcji przestrzeni turystycznej 
miejscowości. Jako materiał źródłowy wykorzystano dane GUs i wyniki badań 
terenowych przeprowadzonych w lipcu 2012 r. celem badań była charaktery-
styka ilościowa przyjazdów do Dąbek oraz identyfikacja wybranych cech ruchu 
turystycznego w miejscowości. W badaniach terenowych dokonano pomiarów 
ruchu turystycznego oraz przeprowadzono badania ankietowe z wykorzystaniem 
kwestionariusza na wybranej populacji turystów, którzy odwiedzili miejscowość 
18 lipca 2012 r. 

1 A. Matczak, Turystyka w przestrzeni miejskiej Ustki – polskiego kurortu nadbałtyckiego, „tu-
ryzm” 2005, nr 15, s. 1–2, 139–149; M. Miedziński, Kołobrzeg jako centrum turystyki uzdrowisko-
wo-wypoczynkowej po 20 latach przemian ustrojowych, w: Warsztaty badawcze z geografii turyzmu, 
Turystyka polska w latach 1989–2009, red. B. Włodarczyk, B. krakowiak, J. Latosińska, Wydawni-
ctwo UŁ, Łódź 2011, s. 115–126; k. Parzych, Range of the Spatial Influence and Tourist Perception of 
the Polish Coastal Resort Exemplified by Ustka, „Baltic coastal zone” 2009, no. 13, s. 39–52; idem, 
Rola funduszy europejskich w podnoszeniu atrakcyjności i rozwoju zagospodarowania turystyczne-
go gmin nadmorskich województwa pomorskiego, „ekonomiczne Problemy turystyki” 2012, nr 4, 
s. 267–281; e. rydz, Przemiany struktur społeczno-gospodarczych w okresie transformacji syste-
mowej na Pomorzu Środkowym, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej, słupsk 2006;  
A. szwichtenberg, Gospodarka turystyczna polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Politechniki ko-
szalińskiej, koszalin 2006.
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W badaniach ankietowych wzięło udział 100 wybranych losowo turystów. 
respondenci byli osobami pełnoletnimi. Badanie zostało przeprowadzone przy 
zejściu na plażę nadmorską od strony ulicy Wydmowej. Uzupełnieniem wyników 
badań ankietowych był pomiar ilościowy pojazdów samochodowych na drogach 
wjazdowych i wyjazdowych z miejscowości w celu określenia przybliżonej licz-
by przyjazdów oraz zasięgu oddziaływania turystycznego miejscowości. Bada-
nie polegało na rejestrowaniu ruchu samochodowego na drodze 203 z Darłowa 
w kierunku koszalina. Przeprowadzono je na drogach wyjazdowych z miejsco-
wości w kierunku Darłowa i koszalina. Monitoring ruchu samochodowego zrea-
lizowano w dwóch seriach pomiarowych – przedpołudniowej (między godzinami 
10.00 i 11.00) oraz popołudniowej (między 16.00 i 17.00).

W celu określenia przybliżonego zasięgu oddziaływania turystycznego 
Dąbek jako destynacji turystycznej dokonano pomiaru rejestracji samochodów 
zaparkowanych na parkingu Ośrodka Wczasowego Hutmen. W pomiarze tym 
uwzględniono zarówno liczbę zaparkowanych samochodów osobowych, jak i ich 
pochodzenie terytorialne. Ponadto, w analizie ruchu turystycznego w miejscowo-
ści wykorzystano również dane Urzędu Gminy w Darłowie. Analizy zagospoda-
rowania noclegowego miejscowości dokonano na podstawie danych statystycz-
nych GUs, badań terenowych oraz kwerendy witryn internetowych i danych 
uzyskanych w Urzędzie Gminy w Darłowie.

2. Walory i zagospodarowanie turystyczne dąbek 

Dąbki są nadmorską miejscowością uzdrowiskową położoną na Pobrzeżu 
koszalińskim pomiędzy brzegiem Morza Bałtyckiego a jeziorem Bukowo. Pod 
względem administracyjnym miejscowość przynależy do województwa zachodnio-
pomorskiego, powiatu sławieńskiego, gminy Darłowo. Dostępność komunika-
cyjna miejscowości jest zdeterminowana przez jej położenie przy drodze woje-
wódzkiej 203 prowadzącej z Darłowa do koszalina. 

Dąbki to miejscowość wiejska zamieszkana przez 285 mieszkańców. Do-
minującą funkcję społeczno-ekonomiczną miejscowości wyznaczają jej walory 
uzdrowiskowe oraz realizacja funkcji recepcyjnej turystyki uzdrowiskowej.

Walory uzdrowiskowe miejscowości wynikają z jej nadmorskiego położe-
nia oraz znacznej izolacji od dużych obszarów zurbanizowanych i zindustria-
lizowanych. W Dąbkach znajduje się aktualnie siedem zakładów lecznictwa 
uzdrowiskowego. Obok bodźcowego morskiego klimatu istotnym zasobem 
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uzdrowiskowym są udokumentowane złoża torfów leczniczych w obrębie złoża 
„Porzecze”2. 

Funkcja uzdrowiskowa Dąbek jest realizowana od 1989 r., jednak statut 
uzdrowiska miejscowość uzyskały dopiero w 2007 r. W ramach realizowanej 
funkcji uzdrowiskowej Dąbki specjalizują się w leczeniu chorób ortopedyczno- 
-urazowych, reumatycznych, kardiologicznych, nadciśnienia, chorób górnych 
i dolnych dróg oddechowych oraz chorób endokrynologicznych3. Atrakcyjność 
turystyczną Dąbek wzbogacają ponadto walory wypoczynkowe, dla których bazą 
jest położenie miejscowości pomiędzy brzegiem Bałtyku oraz jeziora Bukowo. 

Bardzo istotnym elementem funkcji turystycznej Dąbek jest ich zagospo-
darowanie turystyczne. szczególną rolę w kontekście funkcji recepcyjnej miej-
scowości odgrywa jej baza noclegowa. Na podstawie obserwacji terenowej oraz 
zrealizowanej kwerendy zewidencjonowano w Dąbkach 127 obiektów noclego-
wych. Ogółem liczba miejsc noclegowych w Dąbkach przeznaczona do recepcji 
ruchu turystycznego została określona na poziomie 7696 łóżek. W liczbie miejsc 
noclegowych ogółem ok. 48% stanowią obiekty sezonowe, a 52% – obiekty cało-
roczne, co pośrednio wskazuje na dwubiegunowy charakter funkcji turystycznej 
Dąbek (uzdrowiskowo-wypoczynkowy). W strukturze rodzajowej bazy nocle-
gowej Dąbek największy udział mają miejsca w ośrodkach wypoczynkowych 
(38%) oraz miejsca noclegowe w obiektach sanatoryjnych (ok. 23%) (rysu- 
nek 1). Ponadto, ok. 10% miejsc noclegowych stanowią miejsca w domkach let-
niskowych, a po ok. 9% – w pokojach gościnnych i pensjonatach. Udział miejsc 
noclegowych zlokalizowanych w hotelach jest znikomy i stanowi ok. 2% ogółu 
miejsc noclegowych w Dąbkach.

Uzupełnieniem bazy noclegowej miejscowości jest infrastruktura gastrono-
miczna. Ogółem w Dąbkach funkcjonuje 50 obiektów gastronomicznych, w któ-
rych do dyspozycji turystów jest 3018 miejsc konsumpcyjnych. Warto zwrócić 
uwagę na to, że w tej grupie przeważają obiekty o charakterze sezonowym. Licz-
ba miejsc konsumpcyjnych w obiektach gastronomicznych o charakterze cało-
rocznym wynosi 1185. 

2 www.uzdrowisko-dabki.info/ (20.09.2014).
3 z. kruczek, Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Proksenia, kraków 2008.
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rys. 1. struktura bazy noclegowej Dąbek 
Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej oraz kwerendy 

danych Urzędu Gminy w Darłowie i witryny internetowej www.stat.gov.pl/bdl 
(22.09.2014).
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rys. 2. struktura rodzajowa bazy gastronomicznej Dąbek 
Źródło: opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji terenowej w połączeniu 

z kwerendą danych Urzędu Gminy w Darłowie.

Analiza struktury rodzajowej bazy gastronomicznej Dąbek wskazuje na zde-
cydowaną przewagę obiektów określonych jako stołówki (rysunek 2), a pośred-
nio na przewagę obiektów gastronomicznych związanych z sanatoriami. Udział 
obiektów określonych jako stołówki w ogóle miejsc konsumpcyjnych Dąbek wy-
nosił w 2011 r. 40%. W grupie pozostałych obiektów gastronomicznych najwięcej 
miejsc konsumpcyjnych odnotowano w smażalniach (21%). Wśród pozostałych 
typów obiektów dominowały miejsca gastronomiczne w kawiarniach, punktach 
małej gastronomii oraz barach i restauracjach. taki rozkład struktury miejsc kon-
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sumpcyjnych potwierdza wcześniejsze spostrzeżenie o dwubiegunowej funkcji 
turystycznej Dąbek opartej na funkcji wypoczynkowej i uzdrowiskowej. 

zagospodarowanie turystyczne Dąbek uzupełniają obiekty infrastruktury 
towarzyszącej. Biorąc pod uwagę niewielką liczbę mieszkańców, trzeba stwier-
dzić, że miejscowość jest dość dobrze wyposażona w obiekty infrastruktury towa-
rzyszącej i znajdują się tu wszystkie instytucje i obiekty użyteczności publicznej 
niezbędne do sprawnego funkcjonowania miejscowości tej wielkości zarówno 
w odniesieniu do mieszkańców, jak i odwiedzających turystów. 

3. charakterystyka wybranych cech ruchu turystycznego w dąbkach  
na podstawie wyników badań ankietowych

W celu dokonania oceny przestrzeni turystycznej miejscowości oraz scha-
rakteryzowania funkcjonowania ruchu turystycznego przeprowadzono badania 
ankietowe wśród odwiedzających turystów. Próba badawcza wynosiła 100 turys-
tów wypoczywających w Dąbkach 21 lipca 2011 r. Niektóre z pytań zawartych 
w ankiecie miała charakter zamknięty, pozostałe miały charakter półotwarty. 

Dąbki jako destynacja turystyczna są dosyć słabo skomunikowane z sąsied-
nimi miejscowościami. Brak połączeń kolejowych oraz stosunkowo niewielka 
liczba połączeń komunikacji autobusowej w znacznym stopniu utrudniają do-
jazd do miejscowości środkami transportu publicznego. turyści uczestniczący 
w przeprowadzonych badaniach ankietowych najczęściej przyjeżdżali do miej-
scowości własnym samochodem (44%). W dalszej kolejności były to przyjazdy 
z wykorzystaniem komunikacji Pks (29%) oraz PkP (15%). z uwagi na peryfe-
ryjne położenie Dąbek w stosunku do głównych szlaków komunikacji drogowej 
prowadzących na wybrzeże udział przyjazdów z wykorzystaniem samochodów 
osobowych jest niższy w porównaniu z innymi miejscowościami nadmorskimi. 
W analogicznych badaniach prowadzonych dla innych miejscowości nadmor-
skich – Łeby i Ustki – udział turystów podróżującym prywatnym samochodem 
osobowym był znacznie wyższy i sięgał 65–70%4. Może to być efektem uzdro-
wiskowego charakteru miejscowości, gdzie znacząca część populacji to turyści 
w starszym wieku podróżujący tradycyjnie publicznymi środkami transportu. 

W Dąbkach znajduje się wiele obiektów noclegowych przeznaczonych do 
pobytów w różnym przedziale czasowym. Uzdrowiskowo-wypoczynkowy cha-
rakter miejscowości sprzyja jednak wykorzystaniu miejscowej bazy noclegowej 

4 k. Parzych, Rola funduszy..., s. 267–281.
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na pobyty o charakterze średnio- i długoterminowym. Potwierdzeniem tego są 
wyniki badań ankietowych. W badanej populacji respondenci wskazywali naj-
częściej na pobyty w przedziale 8–14 dni (prawie 40% badanych) oraz powyżej 
14 dni (41%). taki rozkład dominującej długości pobytów wskazuje na znaczący 
udział pobytów o charakterze uzdrowiskowym oraz pobytów typowo wypoczyn-
kowych. 

Potwierdzeniem tego są najczęściej wykorzystywane w badanej populacji 
turystów formy zakwaterowania w czasie pobytu w Dąbkach. W badanej popula-
cji turystów 41 osób wskazało na pobyt w sanatorium, 17 – na pobyt w domkach 
letniskowych, 14 – pobyt w pensjonacie, a 12 – na pobyt na kwaterze prywatnej 
(rysunek 3). 
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   domki letniskowe

sanatoria

rys. 3. Formy zakwaterowania badanej populacji turystów podczas pobytu w Dąbkach 
Źródło: opracowanie własne.

turystów poproszono o wskazanie głównych form spędzania czasu podczas 
pobytu w Dąbkach. respondenci mieli możliwość udzielenia kilku odpowiedzi. 
rozkład udzielonych odpowiedzi wskazuje z jednej strony na typowe czynności 
turystów uzdrowiskowych (spacery i zabiegi pielęgnacyjne), a z drugiej strony 
– na zachowania typowe dla turystów wypoczynkowych (kąpiele morskie i pla-
żowanie) (rysunek 4). Pozostałe formy zachowań pojawiały się znacznie rza-
dziej, co jest efektem tego, że Dąbki są miejscowością stosunkową niewielką, 
pozbawioną walorów krajoznawczych oraz oferty kulturalno-rozrywkowej cha-
rakterystycznej dla innych kurortów nadmorskich w okresie sezonu urlopowo- 
-wypoczynkowego. 
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rys. 4. Formy spędzania czasu w trakcie pobytu w Dąbkach w badanej populacji 
turystów 

Źródło: opracowanie własne.

Dąbki ze względu na położenie oraz charakter zagospodarowania turystycz-
nego są miejscowością znacznie mniej popularną niż inne kurorty nadmorskie 
polskiego wybrzeża Bałtyku. Analiza częstotliwości dotychczasowych wizyt 
w badanej populacji turystów wskazuje, że najwięcej osób odwiedziło Dąbki po 
raz pierwszy w życiu (40%). Około 40% było w Dąbkach co najmniej raz w prze-
szłości (rysunek 5). 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45%

pi ty raz

trzeci raz

czwarty raz

sze  razy i wi cej

drugi raz

pierwszy raz

rys. 5. Liczba dotychczasowych wizyt w Dąbkach w badanej populacji turystów
Źródło: opracowanie własne.

Analiza form organizacyjnych przyjazdów do Dąbek potwierdza wcześniej-
sze spostrzeżenia dotyczące dominującej roli funkcji uzdrowiskowej w miejsco-
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wości. Dla ponad 40% turystów uczestniczących w badaniu ankietowym organi-
zatorem wyjazdu do Dąbek był Narodowy Fundusz zdrowia (rysunek 6). 

43%

NFZ przzyjaciele biuro podró y

3%
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9%

28%

samodzielniee

17%

rys. 6. Formy organizacyjne przyjazdów do Dąbek w badanej populacji turystów 
Źródło: opracowanie własne.

Ponadto, ok. 28% badanych organizowało swoje przyjazdy samodzielnie, 
a 17% – osoby z najbliższej rodziny. Udział innych form organizacyjnych wyjaz-
dów, w tym organizowanych przez biura podróży, był marginalny. 

tabela 1 

Najczęściej wskazywane zalety i walory turystyczne Dąbek  
w opinii turystów 

Atrakcje turystyczne Liczba wskazań
Morze 52
Jezioro 41
czyste i świeże powietrze 23
czysta plaża 1�
cisza 16
ciągi spacerowe 15
czystość 14
Możliwość jazdy na rowerze 13
klimat morski 12

Źródło: opracowanie własne.

W celu określenia percepcji przestrzeni turystycznej miejscowości w opinii 
odwiedzającyh Dąbki turystów poproszono o wskazanie atrtybutów atrakcyjno-
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ści turystycznej miejscowości (tabela 1). Pytanie miało charakter otwarty. re-
spondenci wymieniali zarówno atrakcyjne miejsca, jak i cechy mające wpływ na 
charakter wypoczynku. Ogółem ankietowani wskazali 31 elementów, które ich 
zdaniem decydują o atrakcyjności turystycznej Dąbek. Wśród nich najczęściej 
pojawiało się położenie Dąbek pomiędzy morzem a jeziorem Bukowo (93 od-
powiedzi). W dalszej kolejności turyści wskazywali na czyste powietrze i plażę  
(41 osób), walory klimatu morskiego i uzdrowiska (23 osoby). Pozostałe ele-
menty, wśród których wymieniano walory krajoznawcze okolic (aquapark Jan 
w Darłowie, możliwość odbywania wycieczek do Darłowa, sopotu i innych 
miejscowości nadmorskich oraz obiekty infrastruktury towarzyszącej miejsco-
wości) pojawiały się sporadycznie. 

respondenci zapytani o wymienienie głównych wad Dąbek jako miejsco-
wości recepcyjnej najczęściej wskazywali te, które dotyczyły infrastruktury tury-
stycznej miasta i samego położenia miejscowości oraz jej niedostatków w zakre-
sie liczby dostępnych atrakcji (tabela 2). 

tabela 2 

Najczęściej wskazywane przez turystów wady Dąbek  
jako miejscowości recepcyjnej

Wady Dąbek jako miejscowosci recepcyjnej Liczba wskazań

Brak imprez rozrywkowych i kulturalnych 54
Brak toalet i przebieralni na plażach 34
Mało bezpiecznych zejść na plaże 21
Brak oświetlenia głównych alejek spacerowych 19
zbyt wysokie ceny usług 13
Brak ścieżek rowerowych 12

Źródło: opracowanie własne.

Wśród najczęściej wskazywanych niedostatków znalazła się zbyt mała licz-
ba dodatkowych imprez rozrywkowych i kulturalnych przygotowanych z myślą 
o turystach (54 odpowiedzi). Ponadto, częściej wskazywano na brak wystarcza-
jącej liczby toalet i przebieralni na plażach, zbyt małą liczbę bezpiecznych zejść 
na plaże, niedostateczne oświetlenie ciągów spacerowych i zbyt wysokie ceny 
usług turystycznych. 

Analiza motywów przyjazdów do Dąbek w badanej populacji turystów 
wskazuje na dwa główne motywy – wypoczynkowy i zdrowotny (rysunek 7). 
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Pozostałe motywy przyjazdu były znacznie rzadziej wskazywane przez turystów 
wypoczywających w Dąbkach. 
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rys. 7. Motywy wyboru Dąbek jako miejsca wypoczynku wakacyjnego w badanej 
grupie turystów

Źródło: opracowanie własne.

tabela 3 

sugestie dotyczące zmian w zagospodarowaniu turystycznym Dąbek w przyszłości 

sugerowane zmiany w zagospodarowaniu turystycznym miejscowości Liczba wskazań
zwiększenie liczby atrakcji turystycznych 
zorganizowanie punktu informacji turystycznej 
Wolno stojące place zabaw dla dzieci
Poprawa dostępności plaż 
Udostępnienie większej liczby ścieżek rowerowych
zwiększenie powierzchni deptaków
Poprawa połączeń Dąbek z innymi miejscowościami 
Poprawa dostępności plaż dla osób niepełnosprawnych 
Poprawa infrastruktury drogowej

34
79
53
23
38
29
  9
1�
43

Źródło: opracowanie własne.

Wykonano analizy sugerowanych przez turystów zmian w zagospodaro-
waniu turystycznym miejscowości (tabela 3). Najczęściej turyści wskazywali na 
konieczność urozmaicenia dostępnej oferty turystycznej o dodatkowe atrakcje 
turystyczne (34 odpowiedzi) oraz zorganizowanie punktu informacji turystycznej 
(79 odpowiedzi). Ponadto, zwracali uwagę na konieczność poprawy dostępno-
ści komunikacyjnej Dąbek i ich lepszego skomunikowania z otoczeniem, a tak-
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że oddania do użytku nowych ścieżek rowerowych i poprawy dostępności plaż 
w miejscowości. 

4. analiza ruchu samochodowego oraz zasięgu oddziaływania dąbek jako 
miejscowości turystycznej 

Monitoring ruchu samochodowego w Dąbkach zrealizowano 18 lipca 
2012 r. w dwóch seriach pomiarowych – przedpołudniowej (między godzinami 
10.00 i 11.00) oraz popołudniowej (między 16.00 i 17.00) (tabela 4). W serii 
pomiarowej przedpołudniowej odnotowano 173 samochody wjeżdżające do Dą-
bek z rejestracjami zachodniopomorskimi oraz 81 samochodów wjeżdżających 
z pozostałych województw. równolegle odnotowano 161 samochodów wyjeż-
dżających z Dąbek z rejestracjami zachodniopomorskimi oraz 97 samochodów 
z pozostałych województw. W serii pomiarowej popołudniowej odnotowano od-
powiednio 191 i 69 oraz 178 i 84 pojazdów. 

tabela 4

Wyniki serii pomiarowych monitoringu ruchu samochodowego na drodze 203 
w Dąbkach

Liczba samochodów w badanej lokalizacji
Godzina wjeżdżające do Dąbek wyjeżdżające z Dąbek

rejestracja  
zachodniopomorska inne rejestracje rejestracja  

zachodniopomorska inne rejestracje

10.00–11.00 173 �1 161 97
16.00–17.00 191 69 178 84

Źródło: opracowanie własne.

Analiza pochodzenia samochodów osobowych zaparkowanych na parkingu 
Ośrodka Wczasowego Hutmen w Dąbkach pozwoliła na zidentyfikowanie 89 po-
jazdów, spośród których najwięcej pochodziło z województw: śląskiego (18%), 
małopolskiego (14%), mazowieckiego (11%) i łódzkiego (11%) – razem ponad 
54% ogółu zarejestrowanych samochodów. 

Liczba samochodów z pozostałych województw była znacznie mniejsza. 
Najmniej samochodów odnotowano z województw podkarpackiego i święto-
krzyskiego (po 1 aucie) oraz podlaskiego i lubuskiego (po 2 samochody). 
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Analiza zasięgu oddziaływania turystycznego miejscowości oparta na prze-
prowadzonych pomiarach wskazuje, że Dąbki są przede wszystkim odwiedzane 
przez turystów pochodzących z macierzystego województwa zachodniopomor-
skiego przy niewielkim udziale turystów wywodzących się z najbardziej zurba-
nizowanych województw Polski – śląskiego, mazowieckiego, łódzkiego i mało-
polskiego. z drugiej strony liczba turystów w Dąbkach zmniejsza się wraz z od-
ległością pochodzenia turystów. 

Podsumowanie

Przeprowadzona na potrzeby niniejszego opracowania charakterystyka 
atrakcyjności turystycznej miejscowości Dąbki, badania terenowe oraz ich ana-
liza pozwalają stwierdzić, że to miejscowość recepcyjna o podwójnym profilu 
realizowanej funkcji turystycznej – wypoczynkowym i uzdrowiskowym. stan 
zagospodarowania turystycznego oraz charakterystyka cech ruchu turystycznego 
wskazują na to, że nieco silniejszą rolę w rozwoju turystycznym Dąbek odgry-
wa ich funkcja uzdrowiskowa. Można to tłumaczyć położeniem w niedalekim 
sąsiedztwie innych, znacznie bardziej popularnych wśród turystów kurortów 
nadmorskich oraz gorszą w porównaniu z innymi miejscowościami Wybrzeża 
dostępnością komunikacyjną. istotnym elementem jest ponadto bardziej kame-
ralny charakter miejscowości wyrażający się mniejszym rozwojem dodatkowych 
usług o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i innych usług towarzyszących 
dla masowej turystyki wypoczynkowej. 
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deteRMinantS PF touRiSt attRactiVeneSS  
oF dąBki ReSoRt in touRiSt oPinion 

Summary

the aim of this article was an analysis of the tourism development in the small 
coastal village situated in the polish coast of the Baltic sea – Dąbki resort. For this purpose 
was used a statistic data of the Main statistical Office (GUs), data of the Darłowo com-
mune office and results of the field investigations. the investigations concerned about the 
number and structure of accommodation objects. Besides it was made an questionnaires 
between the tourists visiting Dąbki during the holiday in July of the 2012 year. the results 
of the field investigations and data obtained by the way inquiry in the Darłowo commune 
Office show the bipolar character of the Dąbki tourist function. Dąbki resort connects the 
function of the health and holiday resort what confirm its accommodation objects struc-
ture and characteristics of the tourist movement especially forms of tourism, forms nights 
stays and forms of spending free time during the visits in the resort. 

Keywords: tourist function, accommodation objects, tourist movement, Baltic coast, 
Dąbki
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