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Synopsis: Zaprezentowano prognozy ruchu turystycznego do roku 2010 uwzgl dniaj c przyjazdy tury-

stów do Polski, ze szczególnym uwzgl dnieniem przyjazdów turystów z krajów Unii Europejskiej w la-

tach 1994-2005. Przedstawiono tak e wp ywy z tytu u przyjazdów cudzoziemców w tych latach wraz z 

prognoz  do 2010 roku. Przeanalizowano wyjazdy zagraniczne Polaków. W artykule poddano te   anali-

zie dane pochodz ce z bada  prowadzonych w Instytucie Turystyki w 2005 roku. Przedstawiono równie  

ogólne trendy w turystyce europejskiej i wiatowej.  
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Wst p 

 Turystyka stanowi kluczowy i zarazem priorytetowy sk adnik rozwoju ka dego regionu 

w danym kraju. Na wiecie turystyka jest czwartym co do wielko ci sektorem gospodarki, 

który ro nie w tempie 9% rocznie. W Polsce nadal jest niedocenion  bran  gospodarki, mi-

mo e w 2004 roku wydatki cudzoziemców poniesione na terenie naszego kraju wzros y 

znowu. Wed ug szacunków Izby Turystyki  w 2004 roku wp ywy te wynosi y oko o 5 mld 

USD. Bud ety niektórych pa stw w Unii Europejskiej  (np. Portugalia) s  w dalszym ci gu 

uzale nione od wp ywów z turystyki. Kraje te rozwin y ju  zaawansowan  infrastruktur  

turystyczn  i z roku na rok zwi kszaj  nak ady na promocj  [Skiba 2004]. 

 Wszelkie zmiany w tendencjach ruchu turystycznego, oczekiwaniach turystów, poja-

wiaj cych si  wymaganiach co do formy wyjazdu turystycznego to niew tpliwie nast pstwo 

przeobra e  stylu i warunków ycia oraz modeli konsumpcji. Nowe warunki wp ywaj  na 

zmian  form i rodzajów ruchu turystycznego. „Analizuj c skutki powstania Unii Gospodar-

czo-Walutowej oraz wprowadzenia euro dla turystów warto wskaza , e ich efektem s  pew-

ne zmiany w strukturze aktywno ci turystycznej Europejczyków. Jako przyk ad mo na poda  

wzrost zainteresowaniami us ugami turystycznymi polegaj cymi na odwiedzeniu kilku kra-

jów w czasie jednej podró y zagranicznej oraz wzrost podró y samodzielnie organizowanych 

przez turystów” [Alejziak 2003].  
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 Turystyka to dziedzina gospodarki, która nara ona jest na oddzia ywanie wielu czynni-

ków, np.: terroryzm, wojna w Iraku, ró nego rodzaju epidemie czy kl ski ywio owe. Mimo 

tego turystyka ca y czas rozwija si  wykorzystuj c szereg nowych elementów wp ywaj cych 

na ten rozwój, np.: wprowadzanie nowych technologii, szeroko zakrojone restrukturyzacje, 

unowocze nienie technik marketingowych, rozwój tanich linii lotniczych. Te czynniki powo-

duj , i  mo na optymistycznie przygl da  si  zmianom, jakie w tej bran y zachodz . Celem 

tego opracowania jest wskazanie, jakie s  g ówne trendy w turystyce wiatowej i europejskiej 

oraz jak na tym tle prezentuje si  polski ruch turystyczny. Dla zobrazowania tej sytuacji 

przedstawiono przyjazdy cudzoziemców do Polski, ale równie  wyjazdy Polaków. Analiza 

obejmuje rok 2005 wraz z nawi zaniem do lat ubieg ych, zawiera tak e prognoz  do roku 

2010. 

Trendy w turystyce europejskiej i wiatowej  

W roku 2005 liczba podró y mi dzynarodowych wzros a o 5,6% w porównaniu z  ro-

kiem 2004, co oznacza 808 mln podró y w 2005 roku. Najwi kszy wzrost zanotowano w 

pierwszym kwartale (9%). 

Liczba przyjazdów do pa stw europejskich wzros a o 4%, do 442 mln. W najwi k-

szym stopniu wzros a liczba przyjazdów do Europy Pó nocnej (o 6,6%), natomiast Europa 

rodkowa i Wschodnia zanotowa a wzrost tylko o 2%. 

W 2005 roku najszybciej i najpr niej rozwijaj ce si  segmenty rynku turystyki wy-

jazdowej w ród Europejczyków to city breaks (wzrost o 6,6 mln podró y), segment s o ce i 

pla a (wzrost o 2,3 mln podró y, zmiana +3%), turystyka aktywna na niegu (wzrost o 1,1 

mln podró y, zmiana +12%), lato w górach (+0,8 mln podró y, zmiana +8%). Warto ci ro-

sn ce wskazuj , i  zjawisko zwi zane jest ze wzrostem liczby podró y lotniczych (tanie linie 

lotnicze oraz obni ki cen na liniach standardowych), a tak e z du ym nasileniem wyst powa-

nia podró y krótkookresowych [Trendy... 2006]. 

Prognozy wiatowej Organizacji Turystyki (UNWTO) dotycz ce rozwoju turystyki do 

2020 roku s  nast puj ce [UNWTO... 2006]: 

- liczba podró y na wiecie wyniesie w 2020 roku 1561 milionów, a wp ywy osi gn  warto  

2 bilionów USD; 

- Europa pozostanie najcz ciej odwiedzanym regionem wiata, przewiduje si  717 milionów 

podró y w 2020 roku i 46% udzia u w wiatowym rynku; 
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- w ród poszczególnych regionów Europy najwi kszy wzrost przyjazdów odnotuj : Europa 

rodkowo-Wschodnia (223 mln) oraz po udniowo-wschodnie kraje basenu Morza ródziem-

nego (212 mln); 

- region Azji Wschodniej i Pacyfiku stanie si  drugim po Europie najcz ciej odwiedzanym 

miejscem na wiecie i jego udzia  wzro nie do 25%; 

- liczba podró y mi dzyregionalnych b dzie prawdopodobnie ros a szybciej ni  liczba podró-

y wewn trz regionów. 

Po ród ogólnych trendów i kierunków rozwoju warto poruszy  jeszcze te kwestie, któ-

re powinny by  uwzgl dnione, poniewa  dzi ki nim jest szansa na osi ganie coraz lepszych 

wyników: 

1. Profesjonalne podej cie do jako ci us ug, przede wszystkim odpowiednie kszta cenie 

kadr dla turystyki, które powinno by  traktowane z jednej strony jako koszt, a z dru-

giej jako inwestycja w przysz o . 

2. Rozwój turystyki m odzie owej (obozy m odzie owe, wi ksza rola organizacji m o-

dzie owych, organizowanie imprez sportowych, kulturalnych). 

3. Rozwój turystyki dla osób niepe nosprawnych. 

4. Wp yw tanich linii lotniczych na rozwój turystyki. 

5. Konieczno  przeprowadzania bada  marketingowych, które b d  uwzgl dnia  y-

czenia konsumentów i prowadzi  do doskonalenia produktu turystycznego. 

Charakterystyka przyjazdów do Polski 

 W roku 2005 by o 64,6 mln przyjazdów cudzoziemców do Polski, o 4,3% wi cej ni  w 

2004 roku. Obserwuj c ruch przyjazdowy na poszczególnych granicach mo na stwierdzi  

spadek liczby przyjazdów na granicy po udniowej, natomiast na granicy z Niemcami wzrost 

liczby przyjazdów. Na granicach z Federacj  Rosyjsk , Bia orusi  i Ukrain  zatrzyma a si  

tendencja spadkowa obserwowana w poprzednich latach. Wyra ny spadek liczby turystów 

mo na dostrzec w portach promowych, najprawdopodobniej wynika to z faktu, i  nie maj  

ju  takiego znaczenia tzw. p ywaj ce sklepy. Liczba cudzoziemców w portach lotniczych 

wzros a w 2005 roku o 30%. Do lotnisk, które ciesz  si  najwi ksz  popularno ci  w ród 

przyje d aj cych nale : Katowice-Pyrzowice (wzrost o 129% do 220 tys.) i Kraków-Balice 

(wzrost o 112% do 380 tys.) [Zagraniczna... 2005]. 
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Tabela 1. Przyjazdy cudzoziemców do Polski w 2005 roku (tys.) 

Table 1. Arrivals of foreigners to Poland in 2005 (thousand person) 

Miejsce wyjazdu Przyjazdy 

ogó em 

(tys.) 

Zmiana 

2004/03 (%) 

W tym tu-

ry ci (tys.) 

Zmiana 

2004/03 

(%) 

Przyjazdy ogó em 64606,1 4,3% 15200 6,4% 

Niemcy 37436,3 9,7% 5570 6,5% 

Rosja, Bia oru , Ukraina 10528,6 11,2% 4710 4,7% 

Litwa, otwa, Estonia 1845,3 -2,5% 1220 -2,4% 

S siedzi z po udnia 11233,5 -15,7% 255 -13,6% 

UE(15), bez Niemiec 2066,4 12,6 2015 12,6% 

Kraje zamorskie: Australia, Japo-

nia, Kanada, USA, Korea P d. 

 

516,8 

 

27,6% 

 

505 

 

26,3% 

Pozosta e kraje 979,2 13,5% 925 12,1% 
ród o: oszacowania Instytutu Turystyki 

 Analizuj c dane zawarte w tabeli 1 oraz komunikaty Instytutu Turystyki mo na wy-

wnioskowa , i  tendencj  spadkow  mo na zaobserwowa  w przypadku ruchu przyjazdowe-

go z nowych krajów cz onkowskich UE zw aszcza ze S owacji o 17%, z Czech o 15%, z o-

twy o 12%, z Estonii o 6%. Spadek liczby przyjazdów odnotowa  mo na równie  z Luksem-

burga, Szwajcarii, Finlandii i Danii. 

 Tendencja rosn ca (o 20%) natomiast dotyczy przyjazdów z Kanady, Australii, Malty, 

Irlandii, Cypru, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Holandii, Korei P d., Turcji, Chorwacji, Japonii, 

Stanów Zjednoczonych. W troch  mniejszym stopniu (o 10-20%) nast pi  wzrost przyjazdów 

z Rumunii, Ukrainy, W gier, Bu garii, Grecji, Francji, Rosji, Mo dawii i W och. Mo na zaob-

serwowa  te  wzrost liczby przyjazdów z Niemiec (9,7%), mo e to wynika  g ównie z bardzo 

intensywnego handlu przygranicznego.  

 Godny uwagi jest wzrost liczby przyjazdów z pozosta ych poza Niemcami krajów UE 

(+12,6%) a tak e bardzo znaczny (+27,6%) rozwój przyjazdów ze Stanów Zjednoczonych, 

Australii, Japonii, Korei P d. i Kanady.  

Tabela 2. G ówne cele wizyty w Polsce wed ug krajów w 2005 roku (%) 

Table 2. Principal purposes of visits in Poland in 2005 (%) 

Cel przyjazdu Ogó em Niemcy UE(15), bez 

Niemiec 

Nowe 

kraje UE 

Rosja, Bia o-

ru , Ukraina 

Zawodowy lub s u bowy 27,1 29,4 35,0 19,4 24,9 

Turystyka, wypoczynek 24,8 29,5 34,6 25,8 12,7 

Odwiedziny 18,3 21,9 24,1 15,1 9,3 

Tranzyt 13,2 2,2 2,5 26,1 27,7 

Zakupy 6,8 1,4 0,0 7,2 17,0 

Prywatny przyjazd szko-

leniowy 

 

1,8 

 

4,0 

 

0,5 

 

0,3 

 

0,7 

Cel zdrowotny 1,5 2,7 1,2 0,6 0,2 

Dorywcza praca 1,0 0,1 0,0 0,3 2,8 

Cele religijne 0,5 0,8 0,6 0,5 0,1 

Inne i brak danych 5,1 7,8 1,3 4,6 4,6 
ród o: Badania Instytutu Turystyki  
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 W tabeli 2 umieszczono dane obrazuj ce g ówne cele wizyt w Polsce. Zdecydowanie 

najwi ksza grup  w ród wszystkich krajów stanowi  cele zawodowe lub s u bowe (27%), na 

drugim miejscu plasuje si  turystyka i wypoczynek (24,8%), w dalszej kolejno ci odwiedziny 

u rodziny lub znajomych (18,3%), tranzyt (6,8%) oraz zakupy (6,8%). W tej ostatniej grupie 

przewa aj  mieszka cy Rosji, Bia orusi i Ukrainy (17%). Najmniej liczn  grup  stanowi  

tury ci przyje d aj cy do Polski w celach religijnych (0,5%), w celu podj cia dorywczej pra-

cy (1%), w celu zdrowotnym (1,5%). 

 Wyra nie wida , i  dominuj ce s  nast puj ce rodzaje turystyki przyjazdowej: turysty-

ka biznesowa (sprawy s u bowe), typowa turystyka i rekreacja oraz odwiedziny u rodziny lub 

znajomych. Mo na uzna , i  jest to uk ad typowy, gdy  zwykle najcz ciej tym czynnikiem, 

który sk ania nas do przemieszczania si  jest w a nie praca, czy te  sprawy, które mamy do 

za atwienia. Drugie miejsce zajmuje turystyka i rekreacja, poniewa  ka dy cz owiek potrze-

buje odpoczynku, chce poznawa , zwiedza . Wyje d aj c, bardzo cz sto chcieliby my po -

czy  ten wyjazd z mo liwo ci  odwiedzenia znajomych czy krewnych. 

 Ka dy turysta, niezale nie od kraju, z którego przyje d a, po zako czonym pobycie 

wyra a swoje zadowolenie, b d  niezadowolenie. List  uwag turystów odwiedzaj cych Pol-

sk  prezentuje tabela 3. 

Tabela 3 Krytykowane aspekty wizyty w Polsce wed ug krajów przyjazdu w 2005 roku (%) 

Table 3. Criticized aspects of visits in Poland in 2005 by countries of arrival (%) 

Przyczyna krytyki Ogó em Niemcy

 

UE(15), bez 

Niemiec 

Nowe 

kraje UE 

Rosja, Bia-

oru , Ukra-

ina 

Koszty pobytu 21,1 7,0 17,3 23,3 38,1 

Stan  bezpiecze stwa 16,8 15,4 18,7 14,5 17,4 

Warunki dojazdu 15,6 17,4 22,3 15,6 11,0 

Stan sanitarny 13,9 17,8 19,0 9,4 7,5 

Brak informacji 7,3 4,8 15,3 5,8 4,4 

Organizacja podró y lub 

pobytu 

 

7,3 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,3 

 

19,8 

Niski standard us ug 5,0 7,0 4,7 1,8 3,7 

Brak krytyki 22,8 37,2 12,7 29,7 12,5 
ród o: Badania Instytutu Turystyki w 2005 roku 

 W 2005 roku najwi cej uwag krytycznych dotyczy o kwestii materialnych, tzn. kosztów 

pobytu, g ównie narzekali na nie tury ci z Bia orusi, Rosji, Ukrainy (38,1%) oraz z nowych 

krajów Unii Europejskiej (Czechy, S owacja, Litwa, otwa, W gry, Estonia, S owenia, Cypr, 

Malta), 23,3% przyczyn krytyki. Najmniej narzekali Niemcy, tylko 7%. Mo na przypuszcza , 

e powodem niezadowolenia mog y by  wysokie ceny us ug noclegowych, wy ywienia, a 

tak e us ug dodatkowych. Inn  przyczyn  mog a by  niska jako  us ug w stosunku do ceny, 

jak  turysta musi zap aci . Kolejny aspekt wymieniany przez turystów to stan bezpiecze -
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stwa, tutaj proporcje odpowiedzi rozk adaj  si  bardzo podobnie, od 15,4% odpowiedzi przez 

mieszka ców Niemiec do 17,4% przez turystów przyje d aj cych do Polski z Rosji, Bia orusi 

i Ukrainy. Kolejne miejsce zajmuj  warunki dojazdu, na które najbardziej narzekali Niemcy 

(17,4%) oraz tury ci z krajów UE(15) (22,3%). Najmniej na warunki dojazdu narzekali s sie-

dzi ze wschodu (11%).  

 Na uwag  zas uguje ocena dost pno ci informacji, której krytyka ogólnie wynosi 7,3% 

odpowiedzi (wg IT poprawi a si  w stosunku do 2004 roku). Najbardziej na brak informacji 

narzekali tury ci z krajów UE(15). Powodem braku zadowolenia mo e by  niedostateczna i 

nie do ko ca dobrze rozwini ta informacja turystyczna w wielu regionach Polski, której brak 

nawet przez  Polaków jest czasem odczuwalny. 

 Kolejn  kwesti , na któr  warto zwróci  uwag  jest rozmieszczenie terytorialne przy-

jazdów turystycznych do Polski. Otó  w roku 2005 do najcz ciej odwiedzanych województw 

nale a y: mazowieckie (3,4mln wizyt), wielkopolskie (1,6mln), ma opolskie (1,5mln), lubel-

skie (1,3mln), ódzkie (1,2mln), podlaskie (1,2mln), dolno l skie (1mln), pozosta ych woje-

wództw dotyczy o poni ej 1 mln wizyt. Dominuj c  pozycj  zajmuje województwo mazo-

wieckie, z centralnym punktem Warszaw , w której mie ci si  skupisko administracji pa -

stwowej, ró norodne instytucje, firmy, banki, a tak e wiele cennych zabytków.  

 Analizuj c przyjazdy do Polski na przestrzeni lat wyra nie wida  zmiany: pocz wszy 

od roku 1999 (18,0 mln) poprzez 13,7 mln w 2003, do 15,2 mln w roku 2005. Je li w latach 

1999-2003 obserwowali my spadek liczby turystów odwiedzaj cych nasz kraj, to bior c pod 

uwag  prognozy Instytutu Turystyki rednioroczna dynamika liczby przyjazdów turystów do 

Polski w latach 2005-2010 wyniesie 4,5%. Prognozy te dotycz  zarówno turystów z Niemiec 

(podobne do redniego tempo wzrostu), turystów z Rosji, Litwy, Bia orusi, Ukrainy (ni sze 

tempo wzrostu), „starej” UE(15) (wy sze tempo wzrostu). Ogó em liczba przyjazdów tury-

stów wzro nie od 15,2 mln w 2005 roku do 19 mln w 2010 roku. 

Tabela 4 Przyjazdy turystów do Polski w roku 2005 wraz z  prognoz  do 2010 roku 

Table 4. Arrivals of tourists in Poland in 2005 and prognosis till 2010  

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Tury ci ogó em (mln) 15,2 16,3 16,8 17,5 18,2 19,0 
ród o: Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki z maja 2006 

 Prognoza jest korzystna i dlatego warto wykorzysta  sprzyjaj ce warunki, aby w przy-

sz o ci osi gn  prognozowane wyniki. Podobn  tendencj  optymistyczn  widzimy je li cho-

dzi o przyjazdy turystów np. tylko ze „starej” 15 UE. Tutaj warto ci wahaj  si  od 2mln w 

2005 roku do 2,9mln w 2010 roku. 
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Tabela 5 Przyjazdy turystów z krajów Unii Europejskiej w roku 2005 z prognoz  do 2010 roku (w mln) 

Table 5. Arrivals of tourists from European Union in 2005 and prognosis till 2010, millions 

Lata 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

UE(15), bez Niemiec 2,0 2,3 2,4 2,5 2,7 2,9 
ród o: Oszacowania i prognozy Instytutu Turystyki z maja 2006 

Charakterystyka wp ywów z tytu u przyjazdów turystów do Polski 

 Charakteryzuj c przyjazdy turystów do Polski warto wspomnie  o wp ywach z ich 

przyjazdów. Dane zamieszczone s  w tabeli 6. Jak wida  zaprezentowano dwie grupy: tury-

stów ogó em i odwiedzaj cych jednodniowych (poniewa  ci ostatni stanowi  bardzo liczn  

grup ). Warto ci uzyskane w 2005 roku to w stosunku do turystów ogó em 3,3 mld USD, a 

dla odwiedzaj cych jednodniowych 3 mld USD. Prognoza dotycz ca wp ywów równie  jest 

optymistyczna, wraz ze wzrostem liczby przyjazdów do Polski do 2010 roku zwi ksz  si  

równie  wp ywy z tytu u ich przyjazdów. 

Tabela 6 Wp ywy z tytu u przyjazdów cudzoziemców wraz z prognoz  do 2010 r. (mld USD) 

Table 6. Revenue from visits of foreigners and prognosis till 2010 (billion USD) 

Rok Tury ci ogó em Odwiedzaj cy jednodniowi

2005 3,3 3,0 

2006 3,6 3,0 

2007 3,9 3,1 

2008 4,3 3,2 

2009 4,7 3,3 

2010 5,1 3,4 
ród o: opracowanie na podstawie danych GUS, oraz prognoz Instytutu Turystyki  

Okre laj c wielko  wydatków cudzoziemców w Polsce w 2005 roku oraz sporz dzaj c 

prognoz  na nast pne lata nale y zwróci  uwag  na kilka istotnych czynników: 

zwi kszaj c  si  liczb  przyjazdów turystów zagranicznych do Polski, 

wysoki kurs z otego w stosunku do euro i dolara, 

rosn ce zainteresowanie zakupem ró norodnych us ug w Polsce, 

korzystanie z pe nej obs ugi biur podró y, tzw. wydatki przed podró . 

Interesuj ce wydaje si  zestawienie wydatków turystów przyje d aj cych do Polski we-

d ug celów podró y, do których mo emy zaliczy  typow  turystyk , odwiedziny u krewnych i 

znajomych, sprawy zawodowe i s u bowe, kongresy i konferencje, cele zdrowotne, zakupy na 

w asne potrzeby, zakupy na sprzeda  oraz tranzyt. Otó  zdecydowanie najwi ksze wydatki 

ponosili tury ci przyje d aj cy po zakupy na sprzeda , wydaj cy 267 USD na osob , drug  

co do wielko ci grup  wydatków stanowi y wydatki na cele zdrowotne w wysoko ci 218 

USD i  koszty uczestnictwa w kongresach i konferencjach w wysoko ci 217 USD. Wydatki 

ponoszone na typow  turystyk  to 164 USD. 
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Je li chodzi o struktur  wydatków wed ug ich rodzajów to najwi cej wydaje si  na nocle-

gi (36,8%), wy ywienie (19,3%), zakupy na w asne potrzeby (18,3%), transport (13,0%). 

Na wiecie wp ywy z turystyki mi dzynarodowej w 2005 roku wynosi y 682 000 mln 

USD. W Europie wp ywy z turystyki mi dzynarodowej wynios y 347,4 mld USD, co stano-

wi o oko o 50,1% wp ywów wiatowych. Pa stwem o najwi kszych wp ywach z turystyki 

mi dzynarodowej w Europie w 2005 r. by a Hiszpania (7% udzia  wp ywów w turystyce 

wiatowej), na drugiej pozycji Francja (6,2%), na trzecim W ochy (5,2%). Polska odnotowa a 

wp ywy z turystyki wielko ci 6 284 mln USD i tym samym zaj a 15 miejsce w ród pa stw 

europejskich, które odnotowa y najwi ksze wp ywy z turystyki mi dzynarodowej. W Polsce 

wp ywy z turystyki mi dzynarodowej stanowi y 1% wiatowych wp ywów z turystyki mi -

dzynarodowej [Trendy... 2006]. 

Charakterystyka wyjazdów zagranicznych Polaków 

 W roku 2005 wyjecha o za granic  ponad 40 mln polskich obywateli. W stosunku do 

roku poprzedniego liczba wyje d aj cych ro nie, co przedstawia tabela 7. 

Tabela 7. Zagraniczne wyjazdy Polaków wed ug przekraczanych granic, tysi ce 

Table 7. Polish foreign travels by border crossed, thousands 

Granica Polski 2004 2005 Zmiana 2005/04, % 

Zachodnia 12916,5 13639,4 5,6 

Po udniowa 17947,4 17512,0 -2,4 

Wschodnia 3884,7 6434,0 65,6 

Morska 595,5 483,6 -18,8 

Lotniska 1881,6 2772,1 47,3 

Ogó em  37225,7 40841,1 9,7 
ród o: GUS na podstawie danych Stra y Granicznej 

 Polscy tury ci najcz ciej odwiedzali Niemcy (1,85 mln), W ochy (0,55 mln), Czechy 

i S owacj  (0,50 mln), Austri  (0,35 mln), Francj  (0,30 mln), Wielk  Brytani  (0,30 mln). 

Je li chodzi o cele wyjazdów w roku 2005 to zdecydowanie przewa a a typowa turystyka 

(47% wyje d aj cych), odwiedziny u krewnych i znajomych (26%), podró e s u bowe (19%) 

oraz inne, takie jak szkoleniowe, religijne, zdrowotne (8%). Odnosz c si  do tych danych 

liczbowych mo na stwierdzi , i  Polacy najch tniej i najcz ciej podró uj  po Europie. Wy-

jazdy do bardziej odleg ych miejsc to raczej zjawisko marginalne (np. do Stanów Zjednoczo-

nych w 2005 roku 0,10 mln). Decyduj c si  na wyjazd zagraniczny zwykle bierzemy pod 

uwag  cel i koszty jakie poniesiemy, dlatego te  cz sto odwiedzamy najbli sze kraje. W sytu-

acji, kiedy wyjazdy zagraniczne nie wyst puj  w ka dym roku a celem jest typowa turystyka, 

zró nicowanie mo e by  wi ksze, wtedy odleg o  nie ma tak istotnego znaczenia. 
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 Badania Instytutu Turystyki wykaza y, i  tury ci z Polski ponosili na podró e zagra-

niczne nast puj ce wydatki: ponad 47% przed podró  (oko o 673 PLN) oraz w czasie podró-

y ponad 50% (oko o 751 PLN). 

Podsumowanie 

 Turystyka to dziedzina gospodarki, która ci gle si  rozwija. W 2005 roku zanotowano 

oko o 15,2 mln przyjazdów turystów (wzrost roczny o 6,4%). W 2005 roku zaznaczy a si  

tak e przewaga podstawowych segmentów turystyki przyjazdowej: biznes i sprawy s u bowe 

(oko o 4,1mln), turystyka i rekreacja (oko o 4 mln wraz z celami religijnymi) oraz odwiedzi-

ny u krewnych i znajomych (2,8 mln). W ubieg ym roku czne przychody z tytu u przyjazdu 

cudzoziemców wynosi y 6230 mln USD, z czego 3331 mln (53,5%) to wp ywy od turystów 

przebywaj cych d u ej, pozosta a za  cz  to wp ywy od turystów jednodniowych. Je li 

chodzi o wyjazdy zagraniczne Polaków, to ich liczba zwi kszy a si  od ponad 37 mln w 2004 

roku do ponad 40 mln w roku 2005. Dla wyje d aj cych podstawowym celem by a typowa 

turystyka. Mo na s dzi , i  turystyka b dzie si  rozwija  w coraz szybszym tempie. Osi ga-

j c w danym kraju wyniki na okre lonym poziomie nale y wyci ga  odpowiednie wnioski, 

które spowoduj , i  wszystkie prognozy stan  si  rzeczywisto ci . 
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Abstract. This article presents a prognosis of tourist traffic for 2010 with respect to tourist arrivals to Po-

land, basing on the traffic from the European Union in years 1994 through 2005. The paper presents also 

the factors influencing tourist traffic in years 1994 through 2005 and their prognosis up to 2010. Data 

published by Tourist Institute in 2005 are analysed. Principal trends in European and world tourism are 

shown. 
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