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Synopsis. Zaprezentowano przyjazdy cudzoziemców do Polski, cele tych podró y, motywy a tak e 

zwrócono uwag  na wydatki turystów zagranicznych w Polsce. W artykule poddano analizie dane 

pochodz ce z bada  Instytutu Turystyki, które przeprowadzano w 2005 i w 2006 roku. 
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Wst p 

Turystyk  jako zjawisko zarówno o charakterze gospodarczym, jak i spo eczno-

kulturowym charakteryzuje na prze omie wieków wiele istotnych zmian. Te zmiany s  

skutkiem przemian dokonuj cych si  zarówno w warunkach ycia ludno ci, jak i w samej 

turystyce. Turystyka to ta dziedzina gospodarki, która jest podatna na wszelkie zmiany w 

jej otoczeniu. Wp yw tych zmian mo e by  ró norodny, w warunkach sprzyjaj cych mo e 

spowodowa  jej dynamiczny rozwój, a w tych mniej korzystnych zastój, b d  ograniczenie 

rozwoju. Procesy integracji dokonuj ce si  w Europie s  dla rozwoju turystyki zjawiskiem 

bardzo korzystnym. Po pierwsze kszta tuj  warunki dzia ania ca ej sfery obs ugi ruchu 

turystycznego, po drugie daj  wi ksz  mo liwo  uczestnictwa w mi dzynarodowym ruchu 

turystycznym spo ecze stwom wielu krajów.  

Turystyka stanowi kluczowy i zarazem priorytetowy sk adnik rozwoju ka dego 

regionu w danym kraju. Na wiecie turystyka jest wa nym, rozwijaj cym si  sektorem 

gospodarki. W Polsce nadal jest niedocenion  bran  gospodarki. Wszelkie zmiany w 

tendencjach ruchu turystycznego, oczekiwaniach turystów, pojawiaj 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. 

Turystyka to dziedzina gospodarki, która nara ona jest na oddzia ywanie wielu 

czynników, np.: terroryzm, wojna w Iraku, ró nego rodzaju epidemie, czy kl ski 

ywio owe. Mimo to 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. 
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Te czynniki powoduj , i  mo na optymistycznie przygl da  si  zmianom, jakie w tej 

bran y zachodz . Celem tego opracowania jest analiza przyjazdów cudzoziemców do 

Polski ze szczególnym uwzgl dnieniem celów podró y, motywów oraz wydatków jakie 

cudzoziemcy ponosz  w naszym kraju. 

Cele i motywy przyjazdów cudzoziemców do Polski 

Wed ug bada  Instytutu Turystyki ruch przyjazdowy w roku 2006 nie uleg  zmianie w 

stosunku do lat poprzednich. Analizuj c dane liczbowe wed ug poszczególnych krajów 

mo na stwierdzi : 

- o ponad 20 % wzros a liczba przyjazdów z nast puj cych krajów: Irlandii, Korei 

P d., Portugalii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Norwegii, Hiszpanii, Holandii, Rumunii 

i Danii; 

- o ponad 5 % spad a liczba przyjazdów z: Kazachstanu, Luksemburga, Czech, 

Cypru i Malty. 

Tabela 1. Przyjazdy cudzoziemców w 2005 roku, tys. 

Table 1. Visits of foreigners in 2005, thousand  

Kraj pochodzenia Przyjazdy 

ogó em, tys. 

Zmiana 

2005/2004, % 

W tym 

tury ci, tys. 

Zmiana 

2005/2004, % 

Wszystkie kraje 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% 

Zamorskie: Australia, Japonia, 

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 

Jak wida  z danych zaprezentowanych w tabeli 1 i 2 liczba przyjazdów zwi kszy a si  

z 15200 w 2005 roku do 15670 w 2006 roku. 

W tabeli 3 umieszczono dane obrazuj ce g ówne cele wizyt w Polsce. Zdecydowanie 

najwi ksz  grup  w ród wszystkich krajów stanowi  cele zawodowe lub s u bowe 

(27,1%), 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%) czy w celu podj cia dorywczej pracy (1%) oraz w celu zdrowotnym (1,5%). 

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

turystyka 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 
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cz owiek potrzebuje 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.  

Tabela 2. Przyjazdy cudzoziemców w 2006 r., tys. 

Table 2. Visits of foreigners in 2006, thousand 

Kraje pochodzenia Przyjazdy 

ogó em, tys. 

Zmiana 

2006/2005,  % 

W tym 

tury ci, tys. 

Zmiana 

2006/2005 , % 

Wszystkie kraje 65114,9 0,8 15670 3,1 

Niemcy 37192,1 -0,7 5440 -2,3 

Rosja, Bia oru , Ukraina 11275,9 7,1 4700 -0,2 

Litwa, otwa, Estonia 2054,6 11,3 1360 11,5 

S siedzi z po udnia 10523,4 -6,3 235 -7,8 

UE-15 (bez Niemiec) 2430,4 17,6 2365 17,4 

Wa ne zamorskie* 561,9 8,7 548 8,5 

Pozosta e kraje 1076,6 9,9 1022 10,5 

*Australia, Japonia, Kanada, Korea P d., USA 

ród o: oszacowania Instytutu Turystyki 

Tabela 3. G ówne cele wizyty w Polsce wed ug krajów w 2005 roku, % 

Table 3. Principial purposes of visits in Poland in 2005, % 

 Kraj pochodzenia 

Cele wizyty ogó em Niemcy UE-15 (bez 

Niemiec) 

nowe kraje 

UE 

Rosja, Bia oru , 

Ukraina 

Zawodowe lub s u bowe 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 

szkoleniowy 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  

W tabeli 4 umieszczono dane obrazuj ce g ówne cele wizyt w Polsce w 2006 roku. 

Zdecydowanie najwi ksz  grup  w ród wszystkich krajów stanowi  cele zawodowe lub 

s u bowe (oko o 27%), na drugim miejscu plasuje si  turystyka i wypoczynek (20,5%), w 

dalszej kolejno ci odwiedziny u rodziny lub znajomych (17,7%), tranzyt (16,3%) oraz 

zakupy (12,7%). W tej ostatniej grupie przewa aj  mieszka cy Rosji, Bia orusi i Ukrainy 

(31,9%). Najmniej liczn  grup  stanowi  tury ci przyje d aj cy do Polski w  celu podj cia 

dorywczej pracy (0,5%) oraz ci, którzy prywatnie przyje d aj  na szkolenia (0,3%). 
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Analizuj c dane liczbowe odnosz ce si  do celów podró y mo na zauwa y  zmiany w 

porównaniu do roku poprzedniego. W przypadku zakupów jest to zmiana dwukrotna (w 

2005 by  to cel w 6,8%, a w 2006 w 12,7%). 

Tabela 4. G ówne cele wizyty w Polsce wed ug krajów w 2006 roku, % 

Table 4. Principial purposes of visits in Poland in 2006, % 

 Kraj pochodzenia 

Cele wizyty ogó em Niemcy UE-15 (bez 

Niemiec) 

nowe kraje 

UE 

Rosja, Bia oru , 

Ukraina 

Zawodowe lub s u bowe 26,6 34,8 31,2 20,7 18,1 

Turystyka, wypoczynek 20,5 21,7 33,3 18,9 11,6 

Odwiedziny 17,7 20,0 22,7 11,3 10,8 

Tranzyt 16,3 7,4 9,2 42,2 20,3 

Zakupy 12,7 8,2 0,2 2,8 31,9 

Cele zdrowotne 1,5 1,6 1,4 0,5 2,0 

Cele religijne 0,7 0,3 0,4 1,2 0,6 

Dorywcza praca 0,5 0,3 0,0 0,1 1,3 

Prywatny przyjazd 

szkoleniowy 0,3 0,3 0,2 0,3 0,5 

Inne cele 3,2 5,4 1,4 2,0 2,9 

ród o: badania Instytutu Turystyki 

Struktura wydatków turystów w latach 2005-2006 

 Jak pokazuje tabela 5 w roku 2005 oszacowano przeci tne wydatki turystów 

poniesione na terenie Polski na 150 USD na osob , a w roku 2006 na 167 USD na osob  

( rednie wa one). W zale no ci od kraju wydatki wynosi y w 2005 roku od 85 USD 

(Rosja) do 327 USD (Australia, Japonia, Kanada, Korea P d., USA). W roku 2006 warto ci 

te waha y si  od 50 USD (Bia oru ) do 388 USD (kraje zamorskie: Australia, Japonia, 

Kanada, Korea P d., USA). Jak wida  w ci gu roku warto ci te nie zmieni y si  znacz co. 

Analizuj c dane zawarte w tabeli 5, zarówno je li chodzi o rok 2005 jak i rok 2006, 

mo na zauwa y , i  ze strony turystów z krajów s siednich: Bia oru , Litwa, S owacja, 

Czechy wida  znacz cy spadek wydatków (o blisko 1/3). W ród pozosta ych obserwuje si  

wzrost wydatków, do takich zaliczamy Ukrain  (wzrost o 42 USD). Znacz cy wzrost 

zauwa y  mo na równie , je li chodzi o Wielk  Brytani  (59 USD), Belgi  (60 USD), 

Francj  (36 USD) i Skandynawi  (38 USD).  

Nale y s dzi , i  na zmiany wielko ci wydatków maj  wp yw relacje mi dzy kursami: 

z otego, euro i dolara. 

Wydatki cudzoziemców w Polsce w zale no ci od celu podró y 

Zmiany w wydatkach turystów w wielu przypadkach s  uzale nione od celu podró y. 

Jako cele podró y mo emy tutaj bra  pod uwag : typow  turystyk , odwiedziny u 
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krewnych czy znajomych, sprawy zawodowe i s u bowe, kongresy, konferencje, cele 

zdrowotne, zakupy na w asne potrzeby, zakupy na sprzeda , tranzyt. Spo ród celów nie 

zaliczanych do ci le turystycznych w roku 2005 najwi ksze wydatki poniesione by y na 

wyjazdy o charakterze zdrowotnym (218 USD na osob ). Wysokie wydatki poniesione 

by y równie  w zwi zku z wyjazdami na kongresy, konferencje (217 USD na osob ) i 

zwi zane z prywatnymi wyjazdami szkoleniowymi (217 USD na osob ). Znacz ce kwoty 

wydawali równie  podró uj cy w celu dokonania w Polsce zakupów. Je li chodzi o rok 

2006 równie  najwi ksze wydatki by y zwi zane z pobytami o charakterze zdrowotnym 

(247 USD na osob ). Zanotowano równie  wzrost wydatków zwi zanych z przejazdami 

tranzytowymi. Ni sze natomiast odnotowano w przypadku przyjazdów na kongresy, 

konferencje oraz prywatnych przyjazdów szkoleniowych. 

Tabela 5. Przeci tne wydatki turystów, USD/osoba/pobyt 

Table 5. Average tourist exspenses, USD/prson/visit 

Kraj pochodzenia  Rok 

 2005 2006 

Ogó em* 150 167 

Ukraina 92 134 

Bia oru  92 59 

Litwa 108 80 

Czechy 112 97 

Rosja 85 104 

S owacja 116 84 

W gry 137 129 

Austria 154 152 

Skandynawia 177 215 

Francja 169 205 

Belgia 162 222 

W ochy 148 146 

Holandia 179 228 

Wielka Brytania 190 249 

Niemcy  186 191 

Kraje zamorskie** 327 388 

* rednia wa ona 

** Australia, Japonia, Kanada, Korea P d., USA 

ród o: badania Instytutu Turystyki 

W tabeli 7 zaprezentowano struktur  wydatków poniesionych przez turystów w 

Polsce. Elementy brane pod uwag  to m.in.: wy ywienie, transport, us ugi rekreacyjne, 

zakupy na w asne potrzeby, zakupy w celu odsprzeda y, noclegi i inne. 

Analizuj c dane umieszczone w tabeli mo na stwierdzi , i  zmniejszy y si  wydatki 

zwi zane z korzystaniem z us ug rekreacyjnych, a tak e z noclegów. Pozosta e kategorie 

zwi kszy y si . Najbardziej wzros y wydatki zwi zane z transportem. 
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Tabela 6. Przeci tne wydatki turystów na 1 dzie  pobytu w latach 2005-2006, USD/dzie  

Table 6. Average tourist exspenses per 1 day of stay in 2005-2006, USD/day 

Kraj pochodzenia Rok 

 2005 2006 

Ogó em* 34 42 

Ukraina 30 53 

Bia oru  32 18 

Litwa 37 30 

Czechy 29 27 

Rosja 33 40 

S owacja 31 24 

W gry 35 30 

Austria 43 41 

Skandynawia 38 55 

Francja 28 45 

Belgia 29 52 

W ochy 27 34 

Holandia 29 46 

Wielka Brytania 32 49 

Niemcy  36 44 

Kraje zamorskie** 24 28 

* rednia wa ona 

** Australia, Japonia, Kanada, Korea P d., USA 

ród o: badania Instytutu Turystyki 

Tabela 7 Struktura wydatków poniesionych przez turystów na terenie Polski w 2005-2006 roku, % 

Table 7 Structure of expenses born by tourists in Poland in 2005-2006, % 

Cel wydatków Rok 

 2005 2006 

Wy ywienie 19,3 19,8 

Transport 13,0 24,1 

Us ugi rekreacyjne 6,8 4,2 

Zakupy na w asne potrzeby 18,3 20,5 

Zakupy w celu odsprzeda y 4,1 6,4 

Noclegi 36,8 23,7 

Inne 1,7 1,3 

ród o: badania Instytutu Turystyki 

W tabeli 8 zaprezentowano przeci tne wydatki turystów jednodniowych wed ug 

krajów pochodzenia. Jak wida  w tabeli szacunki dokonane na podstawie 

przeprowadzonych bada  umo liwiaj  okre lenie przeci tnych wydatków osób, które nie 

korzysta y na terenie Polski z noclegu na 58 USD w roku 2005 i a  76 USD w roku 2006 (o 

blisko 1/3 wi cej). W roku 2006 najwy sze wydatki deklarowali Ukrai cy (118 USD, a w 

roku 2005 tylko 78), w dalszej kolejno ci Bia orusini (91 USD, w 2005 roku 67 USD), 
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Niemcy (82 USD, w 2005 roku 70 USD) i Litwini (75 USD, w 2005 roku 70 USD). 

Zdecydowanie najmniej wydali Czesi (39 USD, w 2005 roku tylko 19 USD) i S owacy (44 

USD, w 2005 roku 29 USD). 

Tabela 8. Przeci tne wydatki turystów jednodniowych w latach 2005-2006 wed ug krajów pochodzenia, 

USD/dzie  

Table 8. Average expenses for one-day visits in 2005-2006, by countries of origin, USD/day 

Kraj pochodzenia Rok 

 2005 2006 

Ogó em*  58 76 

Ukraina 78 118 

Niemcy 70 82 

Litwa 70 75 

Rosja 54 65 

Bia oru  67 91 

S owacja 29 44 

Czechy 19 39 

* rednia wa ona 

ród o: badania Instytutu Turystyki 

Kolejna tabela 9 przedstawia struktur  wydatków turystów jednodniowych w 

kolejnych latach. Wyra nie wida , i  w przypadku wy ywienia, transportu i us ug 

rekreacyjnych udzia  ich maleje, za  w przypadku pozosta ych elementów udzia  ten 

zwi ksza si . Najwyra niej w przypadku zakupów w celu odsprzeda y (o 4,7%).  

Analizuj c wydatki turystów jednodniowych zauwa a si , e zarówno w roku 2005 

jak i 2006 najwi cej wydali oni na zakupy na w asne potrzeby (oko o po owy wszystkich 

wydatków). Na transport tury ci jednodniowi przeznaczyli odpowiednio 22 % i 20,6%, a na 

wy ywienie 12,3 % w 2005 roku i 10,7% w 2006 roku.  

Tabela 9. Struktura wydatków turystów jednodniowych w latach 2005-2006, % 

Table 9. Structure of the one-day visits expenses, % 

Wyszczególnienie 2005 2006 

Wy ywienie 12,3 10,7 

Transport 22,0 20,6 

Us ugi rekreacyjne 3,1 1,0 

Zakupy na w asne potrzeby 46,4 46,9 

Zakupy w celu odsprzeda y 6,8 11,5 

Inne 9,4 9,3 

ród o: badania Instytutu Turystyki 

czne przychody dewizowe 

czne przychody dewizowe z tytu u przyjazdów cudzoziemców do Polski szacowane 

s  przede wszystkim na podstawie wydatków turystów i tzw. odwiedzaj cych 
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jednodniowych, które ustalane s  w badaniach granicznych Instytutu Turystyki, a tak e na 

podstawie niepublikowanych szacunków NBP. 

W roku 2005 czne przychody dewizowe z tytu u przyjazdów cudzoziemców do 

Polski wynosi y 6230 mln USD, z czego 3330 mln (ponad po owa) to wp ywy od turystów, 

pozosta a za  cz  od odwiedzaj cych jednodniowych. Jak podaje Instytut Turystyki 

przychody z tytu u przyjazdów cudzoziemców wzros y od poprzedniego roku o 7,7% (w 

USD). Na taki stan rzeczy wp yn o m.in. przyczyny takie, jak [Wydatki... 2006]: 

- ogólny wzrost liczby przekrocze  granicy, 

- wzrost liczby turystów  np.: z Niemiec (o 6,5%), z Kanady (o 63,4%), z Australii 

(o 59,9%), 

- coraz wy szy poziom przyjazdów z Ukrainy spowodowany prawdopodobnie 

zmieniaj c  si  sytuacj  polityczn  i gospodarcz  w tym kraju, 

- zmiany w kursach walut (w 2005 roku obni enie kursu dolara w stosunku do 

z otówki o 11,5%).  

W 2006 roku czne przychody dewizowe z tytu u przyjazdów cudzoziemców do 

Polski wynosi y oko o 7187 mln USD, z czego 3447 mln USD (blisko po owa) to wp ywy 

od turystów, pozosta a za  cz  od odwiedzaj cych jednodniowych. W stosunku do roku 

poprzedniego odnotowuje si  wzrost przyjazdów o 15%, przy czym ponad po owa 

przychodów to przychody pochodz ce od odwiedzaj cych jednodniowych. O tak 

ukszta towanej sytuacji zdecydowa y nast puj ce czynniki [Wydatki... 2007]: 

- niewielki wzrost liczby przekrocze  granicy (zaledwie o 1,1%), 

- spadek przyjazdów z Niemiec, 

- utrzymuj cy si  wysoki poziom przyjazdów z Ukrainy, 

- zmiany w kursach walut. 

Podsumowanie 

 Turystyka rozwija si  w szybkim tempie, liczba przyjazdów zwi kszy a si  z 15200 

tys. w 2005 roku do 15670 tys. w 2006 roku. G ówne cele wizyt w Polsce to: cele 

zawodowe lub s u bowe, na drugim miejscu plasuje si  turystyka i wypoczynek, w dalszej 

kolejno ci odwiedziny u rodziny lub znajomych, tranzyt oraz zakupy (w 2006 roku 

zwi kszy y si  dwukrotnie w stosunku do roku ubieg ego). W roku 2005 czne przychody 

dewizowe z tytu u przyjazdów cudzoziemców do Polski wynosi y 6230 mln USD, z czego 

3330 mln (ponad po owa) to wp ywy od turystów, pozosta a za  cz  od odwiedzaj cych 

jednodniowych. W 2006 roku czne przychody dewizowe z tytu u przyjazdów 

cudzoziemców do Polski wynosi y oko o 7187 mln USD, z czego 3447 mln USD (blisko 

po owa) to wp ywy od turystów, pozosta a za  cz  od odwiedzaj cych jednodniowych. 

Okre laj c wielko  wydatków cudzoziemców w Polsce w latach 2005-2006, a tak e 

prognozuj c na przysz o  w oparciu o badania Instytutu Turystyki, nale y wzi  pod 

uwag  nast puj ce czynniki: 

- wiele mo liwo ci dla Polski jakie umo liwi o wej cie do Unii Europejskiej; 

- korzystny dla cudzoziemców poziom cen na towary i us ugi; 

- liczne przyjazdy turystyczne polskich emigrantów. 

 Zaprezentowane liczby jasno przedstawiaj  sytuacj : turystyka dalej b dzie si  

rozwija . Kwesti  zasadnicz  powinno by  umiej tne wnioskowanie i dzia anie, które 
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zapewni ten nieustanny rozwój i ogromne korzy ci dla Polski, gdzie potencja  i mo liwo ci 

dla rozwoju turystyki s  ogromne i ci gle jeszcze niewykorzystane. 
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