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ZACHOWANIA TURYSTYCZNE MŁODZIEŻY

Streszczenie

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów zachowań konsumenc-
kich młodzieży na rynku turystycznym w Polsce. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania 
ekonomiczne i instytucjonalne rozwoju turystyki młodzieży szkolnej oraz zachowania turystyczne 
uczniów i studentów, biorąc pod uwagę rodzaje wyjazdów turystycznych, aktywność podejmowaną 
podczas wyjazdów turystycznych, preferencje w zakresie wyboru środków transportu oraz miejsc 
zakwaterowania.

Słowa kluczowe: turystyka młodzieżowa, turystyczne wyjazdy szkolne, uwarunkowania ekonomicz-
ne, uwarunkowania instytucjonalne, cele podróżowania.

Wstęp

Młodzi konsumenci stanowią specyficzną grupę nabywców. W Polsce szczególne zainte-
resowanie młodzieżą w ujęciu popytowym pojawiło się na początku lat 90., po rozpoczęciu 
przemian w systemie społeczno-gospodarczym. Charakterystyka tej grupy konsumentów 
wskazuje – z jednej strony – na specyficzne potrzeby i oczekiwania, z drugiej zaś obserwu-
je się pewne ograniczenia finansowe i zmiany w zachowaniach nabywczych w zależności 
od wysokości otrzymywanych środków od rodziców, sytuacji ekonomicznej rodziny, wieku 
oraz miejsca zamieszkania. 

Jednocześnie turystyka młodzieżowa ze względu na szeroki wachlarz form jest ważnym 
składnikiem właściwie organizowanego czasu wolnego dla młodzieży, włączając realizację 
indywidualnych potrzeb i zainteresowań młodych ludzi. Jej ważność dotyczy grupy spo-
łecznej, dużej liczebnie, zorganizowanej, wyjątkowo otwartej na uczestnictwo w wyjazdach 
turystycznych. 

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wybranych aspektów zachowań kon-
sumenckich młodzieży na rynku turystycznym w Polsce. Niniejsze opracowanie jest próbą 
kwerendy w zakresie wybranych aspektów zachowań turystycznych młodzieży w Polsce 
w ostatnich 5-ciu latach. W tym celu wykorzystano wyniki opublikowanych badań, włącza-
jąc badania młodzieży szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności turystycznej 
dzieci do 14 lat i młodzieży w wieku 15-19 lat (Łaciak 2011), zachowań turystycznych 
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młodzieży w zakresie wyjazdów zorganizowanych prowadzone przez H. Górską-Warsewicz 
(2013, s. 55-68); młodzieży licealnej w zakresie aktywności turystycznej oraz obecno-
ści na krajowych i zagranicznych wyjazdach turystycznych prowadzone przez K. Gralak  
i M. Kasprzak (2012, s. 101-112); młodzieży w wieku 16-26 lat w zakresie zachowań tu-
rystycznych, preferencji, opinii w kontekście wyboru oferty turystycznej itp. prowadzone 
przez G. Żmudzkiego (2013) oraz turystyki szkolnej w kontekście postaw proekologicznych 
prowadzone przez R. Tomika (2011, s. 77-87).

Zachowania turystyczne młodzieży w świetle literatury przedmiotu

Zachowanie konsumentów należy zdefiniować jako zbiór wszystkich czynności i dzia-
łań, które mają na celu zaspokojenie różnych potrzeb, czego efektem jest zakup produktu 
turystycznego. Proces ten należy podzielić na etapy: powstanie potrzeb, ocena i wybór moż-
liwości oraz sposobów zaspokojenia potrzeb, konsumpcja oraz ocena zadowolenia (Żelazna 
2010, s. 77). Zachowania konsumentów odzwierciedlające stronę popytową determinowa-
ne są czynnikami: 1) ekonomicznymi, włączając czynniki ogólnogospodarcze, dochodowe 
i cenowe, 2) społeczno-psychologicznymi, tj. czas wolny, czynniki demograficzne, kulturo-
we, urbanizacyjne, industrializacyjne i motywacyjne, oraz 3) podażowymi, w tym polityką 
turystyczną, transportem, stanem bazy noclegowej i gastronomicznej oraz działalnością to-
uroperatorów (Wodejko 1998, s. 60).

Zachowania turystyczne młodzieży można analizować w szerszym kontekście. Mówić 
można o turystyce jako o możliwości rozwoju własnej osobowości, zmiany stylu życia 
w kontekście kontaktu z naturą, regeneracji sił psychofizycznych, wypoczynku oraz relaksu 
(Gierczyk, Ocieczek 2001, s. 70).

W odniesieniu do zachowań turystycznych młodzieży ma zastosowanie tzw. model za-
chowania konsumenta i nabywcy usług turystycznych (Żelazna 2012, s. 28-29). Pierwszym 
etapem jest ujawnienie się potrzeb turystycznych, obejmujących potrzeby fizyczne (tj. chęć 
aktywnego wypoczynku, poprawy stanu zdrowia, redukcji stresu, odpoczynku fizyczne-
go), duchowe (tj. chęć obcowania z walorami kulturowymi, przyrodniczymi, religijnymi), 
wynikające z życia w społeczeństwie oraz będące następstwem działań marketingowych. 
Pojawienie się potrzeb turystycznych determinowane jest m.in. możliwościami finanso-
wymi, dostępnością informacji oraz reakcją na zauważenie konkretnej oferty turystycznej. 
W ten sposób kształtują się motywy uprawiania turystyki, co jest szczególnie istotne w od-
niesieniu do młodzieży. 

Drugim etapem modelu zachowania konsumenta i nabywcy usług turystycznych jest ak-
tywne poszukiwanie informacji warunkowane przez producentów i sprzedawców imprez 
turystycznych, własne doświadczenia, doświadczenia rodziny lub znajomych oraz korzy-
stanie z: Internetu, telewizji, radia, materiałów promocyjnych i reklamowych. Na tym eta-
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pie zmotywowany konsument szuka informacji dotyczących wybranej oferty turystycznej. 
Identyfikuje jej wizerunek przed odbyciem podróży. Jednocześnie nabywca zyskuje kilka 
wariantów ofert turystycznych, których ocena następuje z uwzględnieniem kierunku, kosztu 
wyjazdu, wyboru środka transportu lub marki obszaru recepcyjnego. W tym etapie kon-
sument podejmuje decyzję dotyczącą zakupu oferty turystycznej w zakresie terminu oraz 
długości pobytu, miejsca, rodzaju obiektu noclegowego, ceny, koszyka usług podstawowych 
i dodatkowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa (Żelazna 2012, s. 29).

Czwartym etapem jest konsumpcja, czyli korzystanie z wybranej oferty turystycznej. 
W trakcie pobytu turysta konfrontuje zebrane wcześniej informacje z realizacją usługi oce-
niając jakość infrastruktury turystycznej (tj. bazy noclegowej, żywieniowej oraz infrastruk-
tury technicznej). Końcowym etapem jest zbieranie doświadczeń oraz utrwalanie wrażeń 
dotyczących wizerunku oferty turystycznej. Wynikiem tego działania jest zadowolenie kon-
sumenta lub jego brak, co skutkuje przekazywaniem pozytywnych lub negatywnych infor-
macji innym uczestnikom rynku turystycznego lub składaniem reklamacji (Żelazna 2012,  
s. 29-31).

Literatura przedmiotu wskazuje na zainteresowanie młodzieży formą turystyki wypoczyn-
kowej, kulturalnej, towarzyskiej i sportowej (Gralak, Kasprzak 2012, s. 103), a K. Przecławski 
wśród najczęściej uprawianych przez młodzież form turystyki wyodrębnił: turystykę kwa-
lifikowaną, krajoznawczą, pielgrzymkową i tzw. ruch oazowy oraz turystykę pobytową 
w grupach nieformalnych (1996, s. 113). Formami organizacyjnymi turystyki kwalifikowa-
nej istotnymi w turystyce młodzieży są: obozy turystyki kwalifikowanej (wędrowne, żeglar-
skie, kajakowe, narciarskie, rowerowe itp.), spływy, rejsy, regaty, rajdy, zloty i złazy, marsze 
(biegi) na orientację, biwaki oraz wycieczki i wędrówki, a także mogą nimi być kolonie 
i pobyty sanatoryjne (Gierczyk, Ocieczek 2001, s. 65-76).

W kształtowaniu zachowań turystycznych młodzieży istotną rolę odgrywa aktywność 
turystyczno-krajoznawcza w szkołach. W literaturze podkreślane są cele pracy krajoznaw-
czej odnoszące się do poznawana kraju, jego przemian i rozwoju, kształtowania patrioty-
zmu i postawy obywatelskiej (Łobożewicz 1996, s. 7). Należy wskazać również na wzbo-
gacanie własnej osobowości, poznanie kraju, świata i siebie (Drogosz 2009, s. 23). Wśród 
różnych form działalności turystyczno-krajoznawczej realizowanej wśród młodzieży 
szkolnej wymieniane są wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, 
imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, białe i zielone szkoły (Bieńczyk 
2003, s. 53). Traktowane są jako alternatywa dla edukacji formalnej, masowego i jedno-
litego, konsumpcyjnego odbioru otaczającej rzeczywistości. W szczególności dotyczy to 
zorganizowanych wyjazdów o określonej tematyce, realizującej cele uatrakcyjnienia pro-
cesu edukacji rozbudzającego ciekawość świata w różnych aspektach (Sadom-Osowiecka 
2010, s. 156-161).
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Rodzaje wyjazdów turystycznych dzieci i młodzieży 

Na zachowania turystyczne młodzieży starszej i osób dorosłych istotny wpływ ma roz-
wój turystyki dzieci, także turystyki szkolnej o charakterze zorganizowanym, warunkowany 
względami ekonomicznymi, instytucjonalnymi i edukacyjnymi. Uwarunkowania ekonomicz-
ne należy rozpatrywać w kilku płaszczyznach, związanych m.in. z dochodami gospodarstw 
domowych, cenami usług turystycznych. Jednocześnie wielkość grup dzieci i młodzieży 
uczestniczącej w zorganizowanych wyjazdach jest istotna dla kształtowania przychodów or-
ganizatorów turystyki. Dla właścicieli obiektów noclegowych rozkład wyjazdów w trakcie 
roku szkolnego pozwala zwiększać wykorzystanie bazy turystycznej poza głównym sezonem 
turystycznym. Innym aspektem jest uwzględnienie wzrostu liczebności grup turystów w kon-
tekście dochodów miejscowej ludności (Górska-Warsewicz 2013, s. 59).

Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju turystyki młodzieżowej wyznaczane są przez 
ramy organizacyjno-prawne. Turystykę młodzieżową upowszechniają głównie organizacje 
pozarządowe oraz szkoły i nauczyciele. Wiele programów i ofert jest realizowanych także 
przez komercyjnych organizatorów i pośredników turystycznych. Wśród przepisów praw-
nych wymienić należy ustawy i rozporządzenia (dotyczące oświaty i turystyki) oraz inne 
dokumenty tj. Strategia dla Młodzieży. 

Badania Instytutu Turystyki wskazują, że w 2010 roku w wyjazdach turystycznych 
uczestniczyło 38% dzieci w wieku do 14 lat (por. tabela 1). Mniejsza grupa dzieci uczestni-
czyła w krajowych wyjazdach długookresowych, także w krajowych wyjazdach krótkookre-
sowych (Łaciak 2011, s. 20). 

Tabela 1
Uczestnictwo dzieci i młodzieży w wyjazdach turystycznych (w %)

Wyszczególnienie 2006 2007 2008 2009 2010

Dzieci w wieku do 14 lat
Wyjazdy turystyczne ogółem 42 44 46 44 38
Krajowe wyjazdy długookresowe 31 32 34 32 26
Krajowe wyjazdy krótkookresowe 19 17 16 16 15
Wyjazdy zagraniczne 6 7 9 7 7
Młodzież 15-19 lat
Wyjazdy turystyczne ogółem 63 67 68 67 63
Krajowe wyjazdy długookresowe 44 42 47 48 42
Krajowe wyjazdy krótkookresowe 32 32 27 28 29
Wyjazdy zagraniczne 16 20 25 19 16

Źródło: badania Instytutu Turystyki, za: Łaciak (2011, s. 18, 26-27).
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W strukturze wyjazdów szkolnych młodzieży miejskiej dominowały wyjazdy całoroczne 
w formie wycieczek oraz wyjazdy wiosenne typu zielone lub letnie szkoły. W mniejszym 
stopniu organizowano wyjazdy zimowe (białe lub zimowe szkoły). Rozkład odpowiedzi 

Podobne wyniki otrzymała K. Gralak oraz M. Kasprzak (2012, s. 105) w badaniu zacho-
wań turystycznych młodzieży licealnej. Młodzież licealna w większym stopniu preferowała 
wyjazdy długookresowe krajowe, a dotyczyło to przede wszystkim osób deklarujących do-
brą lub przeciętną pozycję materialną. Biorąc pod uwagę bardzo dobrą sytuację materialną, 
tylko jedna czwarta młodzieży wybierała najczęściej wyjazdy zagraniczne.

Inne badania wskazują, że wśród trzech rodzajów turystycznych wyjazdów młodzieży 
miejskiej, najczęściej dzieci i młodzież korzystała z wyjazdów szkolnych, realizowanych 
w trakcie roku szkolnego, w dalszej kolejności z wakacyjnych wyjazdów pozaszkolnych 
(por. wykres 1). W pierwszej grupie wymienić należy wycieczki szkolne, wyjazdy typu zie-
lone, letnie i zimowe szkoły, wyjazdy integracyjne oraz wyjazdy tematyczne. Wakacyjne 
wyjazdy pozaszkolne dotyczyły wyjazdów rodzinnych oraz wyjazdów zorganizowanych 
przez biura podróży, jednostki samorządowe oraz inne podmioty.

Wykres 1 
Rodzaje wyjazdów turystycznych młodzieży pochodzącej z miast w wieku 10-18 lat (w %)

Możliwe odpowiedzi wielokrotne, dane nie sumują się do 100%.
Źródło: Górska-Warsewicz (2013, s. 60).
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uzależniony jest od rodzaju szkoły (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, szkoła zawo-
dowa), lokalizacji, obowiązujących przerw międzysemestralnych oraz aspektów praktycz-
nych (Górska-Warsewicz 2013, s. 55-68). 

Tabela 2
Rodzaje turystycznych wyjazdów szkolnych młodzieży miejskiej w wieku 10-18 lat 
(w %)  

Wyszczególnienie Struktura wyjazdów

Wyjazdy wiosenne typu zielone, letnie szkoły 34,2

Wyjazdy zimowe lub białe, zimowe szkoły 23,7

Wycieczki całoroczne 36,9

Wyjazdy fakultatywne/opcyjne 11,2

Obozy integracyjne 13,0

Inne 3,6

Możliwe odpowiedzi wielokrotne, dane nie sumują się do 100%.
Źródło: Górska-Warsewicz (2013, s. 61).

Wykres 2
Struktura turystycznych wyjazdów szkolnych młodzieży w wieku 10-18 lat  
wg czasu trwania (w %)

Źródło: jak w wykresie 1.
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Rolę wycieczek w turystyce dzieci i młodzieży szkolnej potwierdza przegląd literatu-
ry przedmiotu oraz liczne opracowania o charakterze praktycznym (Denek 2000; Denek 
1997; Drogosz 2009; Gracz, Sankowski 2001; Wartecka-Ważyńska 2007; Goźlińska 2009; 
Gierczyk, Ocieczek 2001, s. 65-76).

O znaczeniu wycieczek należy mówić w odniesieniu do uczestnictwa w turystyce kul-
turowej uczniów szkół podstawowych (wiek 7-12 lat). Wycieczki tematyczne stanowią 
uzupełnienie wiedzy zdobytej w szkole oraz są propozycją na spędzanie wolnego czasu. 
Jednocześnie przyczyniają się do kształtowania umiejętności oraz chęci aktywnego uczest-
nictwa w kulturze (Kamel 2012, s. 5-22). 

Badania R. Tomika przeprowadzone w 2008 i 2009 roku wskazują, że w większości 
szkół organizowane były wycieczki lub inne imprezy turystyczne związane z turystyką ak-
tywną opartą o kontakt z przyrodą. Rodzaj szkoły istotnie determinował jej ofertę w tym 
zakresie. Częściej takie formy turystyki szkolnej organizowane były w gimnazjach i szko-
łach pogimnazjalnych (odpowiednio 83,3%, 83,0%) niż w szkołach podstawowych (69,0%) 
(Tomik 2011, s. 81).

Analizując strukturę zorganizowanych wyjazdów szkolnych młodzieży miejskiej w wie-
ku 10-18 lat w zależności od czasu ich trwania należy wskazać na największy odsetek osób 
uczestniczących w wyjazdach 2-dniowych oraz trwających 3-4 dni (por. wykres 2). W oby-
dwu rodzajach wyjazdów dominowały wyjazdy krajowe, w których uczestniczyło odpo-
wiednio 35,7% oraz 21,3% uczniów i młodzieży. Wyjazdy dłuższe trwające 5-6 dni oraz 
powyżej 7 dni dotyczyły odpowiednio 15,4% i 6,7% osób uczestniczących w turystycznych 
wyjazdach szkolnych. 

Cele wyjazdów turystycznych młodzieży

Liczne badania empiryczne identyfikują cele wyjazdów turystycznych młodzieży szkol-
nej i akademickiej. Przykładowo, badania Instytutu Turystyki wskazują, że w odniesieniu 
do krajowych wyjazdów długookresowych najczęstszy był cel turystyczno-wypoczynkowy 
(76%) oraz odwiedziny u krewnych lub znajomych (24%). Pierwszy cel w większym stop-
niu dotyczył młodzieży z miast powyżej 100 tys. mieszkańców, określającej swoją sytu-
ację materialną jako dobrą oraz w wieku 18-19 lat (82%), najrzadziej młodzieży wiejskiej. 
Odwiedziny u krewnych lub znajomych stały się głównym celem wyjazdów długookreso-
wych młodzieży w wieku 15-17 lat, zamieszkującej w miastach średniej wielkości oraz na 
wsi. Wyjazdy krótkoterminowe (na 2-4 dni) dotyczyły aspektów turystyczno-wypoczynko-
wych, w mniejszym stopniu celem były odwiedziny do krewnych lub znajomych. W od-
wiedziny na 2-4 dni najczęściej wyjeżdżała młodzież z miast do 100 tys. mieszkańców oraz 
z rodzin w średniej sytuacji materialnej, w celach turystyczno-wypoczynkowych – z terenów 
wiejskich oraz z rodzin w nie najlepszej sytuacji materialnej (Łaciak 2011, s. 29-30, 40).
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W badaniach młodzieży licealnej wykazano, że bez względu na czas trwania wyjazdów 
dominował cel turystyczno-wypoczynkowy. Odwiedziny u krewnych i znajomych oraz cele 
religijne deklarowały znacznie mniejsze grupy młodzieży (Gralak, Kasprzak 2012, s. 107).

Badania Żmudzkiego wskazują, że wyjazd turystyczny młodzieży szkolnej i akademic-
kiej w wieku 16-26 w duże mierze motywowany był celami towarzyskimi (46% respon-
dentów) oraz sportowymi (44%) (por. wykres 3). Wymieniano również zabawę i rozrywkę 
(38%) oraz cele kulturowe (37%). Co piąta osoba wskazała na chęć odwiedzenia znajomych 
lub rodziny (21%) oraz cele edukacyjne (20%). Cele zdrowotne oraz religijne dla badanej 
grupy osób odgrywały mało istotną rolę (odpowiednio 4 i 5%) (Żmudzki 2013).

Wykres 3 
Motywy wyjazdów młodzieży szkolnej i akademickiej w wieku 16-26 lat (w %)

Możliwe odpowiedzi wielokrotne.
Źródło: Żmudzki (2013, s. 45).

Aktywność młodzieży podczas wyjazdów turystycznych 

Liczne badania wskazują na aktywny charakter turystyki młodzieżowej. Badania Instytutu 
Turystyki identyfikują znaczące zainteresowanie młodzieży aktywnymi formami spędzania 
czasu podczas krajowych podróży długookresowych, przy większej grupie młodzieży zwie-
dzającej muzea, skanseny oraz parki narodowe. Jednocześnie obserwuje się wzrost zainte-
resowania uprawianiem narciarstwa oraz turystyki kwalifikowanej przy spadku liczby osób 
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biorących udział w zajęciach poprawiających kondycję fizyczną tj. sportowo-rekreacyjnych 
lub długich wycieczkach. Notowano również mniejszy odsetek młodzieży wskazującej na 
bierne sposoby spędzania czasu: życie towarzyskie i spotkania w kawiarni. Najczęstszą for-
mą spędzania czasu przez młodzież podczas wyjazdów na 5 i więcej dni, podobnie jak ogółu 
Polaków (74%), był spokojny wypoczynek połączony z krótkimi spacerami – 66% (Łaciak 
2011, s. 38-39). Podczas podróży krótkoterminowych obserwowano spadek zainteresowania 
młodzieży aktywnymi formami spędzania czasu, włączając spadek chęci poprawy kondycji 
(gimnastyka, zajęcia fitness, dłuższe spacery i wycieczki, pływanie, gry sportowe) i upra-
wiania turystyki kwalifikowanej. Jednocześnie młodzież częściej poświęcała czas na życie 
towarzyskie i rozrywki, zwiedzanie muzeów i zabytków, zajęcia sportowe i rekreacyjne, 
uprawianie narciarstwa, spotkania w kawiarni lub restauracji, słuchanie radia i oglądanie 
telewizji itp. (Łaciak 2011, s. 47-48).

Młodzież licealna preferowała podczas wyjazdów turystycznych aktywność ruchową 
(69%), przy jednoczesnym tzw. spokojnym wypoczynku i plażowaniu (67%). Wśród osób 
wymieniających aktywność ruchową (69%) wskazywano m.in. na pływanie, gry sportowe, 
długie spacery, jazdę na rowerze, w mniejszym stopniu narciarstwo i snowboard (22%). 

Wykres 4
Rodzaje aktywności młodzieży w wieku 16-26 lat podczas wyjazdów turystycznych (w %)

Możliwe odpowiedzi wielokrotne.
Źródło: Żmudzki (2013, s. 48).
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Zwiedzanie zabytków i muzeów cechowało 12% młodzieży, czytanie oraz zdobywanie wie-
dzy i umiejętności – odpowiednio 8% i 7% (Gralak, Kasprzak 2012, s. 109). 

Również badania Żmudzkiego potwierdzają znaczenie wypoczynku aktywnego podczas 
wyjazdów turystycznych młodzieży szkolnej i akademickiej. Zdecydowana większość re-
spondentów wybierała wypoczynek aktywny (74%). Bierne zachowanie cechowało 26% 
badanych. Ponad połowa respondentów (52%) korzystała z wycieczek pieszych jako naj-
częstszych form aktywności, wskazywano także na korzystanie z roweru (41% badanych), 
pływanie (28%), jazdę na nartach lub na snowboardzie (26%) (por. wykres 4). Pozostali 
wymieniali pływanie rowerem wodnym, kajakiem, uczestniczenie w grach zespołowych tj. 
siatkówka i tenis stołowy oraz żeglarstwo. Najrzadziej wskazywano na windsurfing i survi-
val (Żmudzki 2013). Należy wskazać na szczególną rolę środowiska akademickiego w roz-
wój i działanie klubów turystyki górskiej, jaskiniowej, kolarskiej, kajakowej, wodnej i pod-
wodnej (Orlewicz-Musiał 2012, s. 38-58; Zawilińska 2012, s. 59-73).

Zakwaterowanie młodzieży podczas wyjazdów turystycznych 

Zakwaterowanie młodzieży podczas wyjazdów turystycznych zależy od długości poby-
tu, celu wyjazdu oraz sposobu organizacji. Podczas samodzielnych wyjazdów korzystano 
z zakwaterowania u znajomych, rodziny i przyjaciół, wyjazdy szkolne cechowało korzysta-
nie z obiektów noclegowych, tj. pensjonatów, domów wczasowych itp. 

Badania Instytutu Turystyki dowiodły, że w 2010 roku podczas podróży długookreso-
wych 34% młodzieży korzystała z noclegów u krewnych lub znajomych. Z bazy turystycznej 
najczęściej korzystano z pensjonatu (26%), pokoi gościnnych (15%), domków kempingo-
wych (9%) i ośrodków wczasowych (9%). Podczas podróży krótkookresowych preferowano 
nocleg u krewnych lub znajomych, w dalszej kolejności w pensjonatach, kwaterach prywat-
nych, hotelach, domach wycieczkowych lub schroniskach. Rzadziej korzystano z ośrodków 
wczasowych i kempingów (Łaciak 2011, s. 32-33, 43-44).

Młodzież szkolna i akademicka podczas pobytów turystycznych najczęściej korzystała 
z noclegów oferowanych przez pensjonaty (46%) (por. wykres 5). Zakwaterowanie w kwaterach 
agroturystycznych wybierało 40% osób, dom u krewnych – 31%, natomiast hotel – 28% osób. 
Rzadziej wybierano nocleg na działkach, polach kempingowych, w domach wycieczkowych 
oraz hostelach. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się domki letniskowe oraz motele.

W trakcie zorganizowanych turystycznych wyjazdów szkolnych młodzież szkolna 
w wieku 10-18 lat była głównie zakwaterowana w ośrodkach kolonijnych, wczasowych, 
szkoleniowo-wypoczynkowych, domach wypoczynkowych oraz domach pracy twórczej 
(por. tabela 3). W następnej kolejności korzystano ze schronisk i schronisk młodzieżowych, 
hosteli oraz akademików, burs i internatów. Wybór hosteli uzależniano od wielkości grupy 
młodzieży oraz długości pobytu, natomiast wybór akademików, burs i internatów – od ter-
minu związanego z dostępnością miejsc noclegowych. 
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Tabela 3
Zakwaterowanie młodzieży w wieku 10-18 lat podczas turystycznych wyjazdów 
szkolnych (w %)

Wyszczególnienie Polska

Ośrodki kolonijne, wczasowe, szkoleniowo-wypoczynkowe, domy wycieczkowe, 
domy pracy twórczej 41,3
Schroniska, schroniska młodzieżowe 31,3
Hotele 27,8
Akademiki, internaty, bursy 19,4
Hostele 15,2
Pensjonaty 14,3
Campingi, pola namiotowe i biwakowe 11,2
Domki letniskowe 6,8
Motele 6,2
Pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne 5,4
Inne 3,2

Źródło: Górska-Warsewicz (2013, s. 64). 

Wykres 5
Wybór form zakwaterowania przez młodzież w wieku 16-26 lat podczas wyjazdów 
turystycznych (w %)

Możliwe odpowiedzi wielokrotne.
Źródło: Żmudzki (2013, s. 57).
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Środki transportu wykorzystywane podczas turystycznych wyjazdów 
młodzieży 

Głównym środkiem transportu dla młodzieży uczestniczącej w wyjazdach organizowa-
nych samodzielnie bez pośredników był samochód (72% korzystających z takiej formy wy-
jazdów), dla uczestników wyjazdów organizowanych przez biura podróży, szkoły, zakłady 
pracy, organizacje społeczne – autokar (61%). W 2010 roku podczas wyjazdów na 2-4 dni 
młodzież najczęściej podróżowała samochodem (57%). Rzadziej podróżowano pociągiem, 
natomiast częściej wykorzystywano autokar i kursowy autobus (Łaciak 2011, s. 37-38, 47).

Najczęściej wybieranym środkiem transportu wśród młodzieży szkolnej i akademickiej 
w wieku 16-26 lat był samochód (48% badanych) (por. wykres 6). Na kolejnych miejscach 
uplasowały się: pociąg (35%), autokar (33%) oraz samolot (23%) (Żmudzki 2013).

Wykres 6
Wybór środka transportu przy wyjazdach turystycznych młodzieży w wieku 16-26 lat (w %)

Możliwe odpowiedzi wielokrotne.
Źródło: Żmudzki (2013, s. 59).

Organizacja zorganizowanych turystycznych wyjazdów szkolnych 
młodzieży

Inicjatywę zorganizowanych wyjazdów turystycznych szkolnych młodzieży miejskiej 
w wieku 10-18 lat przejawiali w największym stopniu rodzice, rady rodziców, nauczycie-
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le i uczniowie. Głównymi organizatorami turystycznych wyjazdów szkolnych młodzieży 
były w badanym okresie biura podróży i inni organizatorzy komercyjni (59,8%) oraz szkoły 
(24,7%) (por. wykres 7). W mniejszym stopniu wyjazdy turystyczne organizowane były 
przez organizacje pozarządowe oraz ośrodki władzy państwowej i samorządowej. Pozostali 
organizatorzy uczestniczyli w organizacji wyjazdów specjalistycznych, w tym organizacje 
branżowe, młodzieżowe, religijne i pozaszkolne (Górska-Warsewicz 2013, s. 55-68). 

Badania R. Tomika wskazują, że inicjatorem i organizatorem turystyki szkolnej w gim-
nazjach i szkołach ponadgimnazjalnych był najczęściej wychowawca klasy (odpowiednio 
75,0% i 80,1%). Typ szkoły różnicował działania wychowawców w organizacji tej formy 
aktywności młodzieży. Wyjazdy i wycieczki turystyczne organizowali również inni nauczy-
ciele, w tym wychowania fizycznego (Tomik 2011, s. 81).

Wykres 7 
Struktura turystycznych wyjazdów szkolnych młodzieży w wieku 10-18 lat  
wg organizatorów (w %)

Źródło: Górska-Warsewicz (2013, s. 62).

Korzystanie z turystycznych wyjazdów szkolnych organizowanych przez organizatorów 
instytucjonalnych determinowane było przede wszystkim różnorodnością ofert, względami 
czasowymi i formalnymi oraz chęcią unikania spraw formalnych (por. tabela 4). Istotna była 
również gwarancja uwzględniająca jakość usługi, niezawodność i terminowość. Organizacja 
szkolnych wyjazdów turystycznych we własnym zakresie wynikała przede wszystkim 
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z aspektów ekonomicznych i własnych możliwości. Niższe koszty osiągano przez wykorzy-
stywanie tańszych miejsc zakwaterowania, środków transportu oraz pominięcie marży biur 
podróży. Wskazywano również na posiadane doświadczenie oraz możliwości dostosowania 
programu i terminu do indywidualnych potrzeb. Dawało to możliwości organizacji wycie-
czek studyjnych lub opcyjnych z niestandardowym programem dostosowanym do procesu 
edukacji (Górska-Warsewicz 2013, s. 55-68). 

Tabela 4
Powody korzystania z ofert organizatorów instytucjonalnych i własnej organizacji 
turystycznych wyjazdów szkolnych (w %)   

Wyszczególnienie Odsetek wskazań

Powody korzystania z organizatorów instytucjonalnych turystycznych wyjazdów szkolnych

Gwarancja 25,8
Unikanie spraw formalnych 33,5
Brak czasu na organizację własną 39,6
Nacisk (sugestia) na wybór konkretnego biura 15,6
Różnorodność ofert 45,8
Możliwość dostosowania oferty do indywidualnych potrzeb 17,6
Inne 4,5

Powody organizacji własnej turystycznych wyjazdów szkolnych

Brak odpowiednich ofert 44,6
Specyficzny, niestandardowy program 39,8
Własne doświadczenie 40,2
Względy finansowe 37,2
Długotrwała współpraca z ośrodkami 21,8
Dofinansowanie władz samorządowych i oświatowych 11,2
Preferencje rodziców 10,4
Inne 5,2

Możliwe odpowiedzi wielokrotne, dane nie sumują się do 100%.
Źródło: Górska-Warsewicz (2013, s. 63).

Podsumowując zachowania turystyczne młodzieży szkolnej należy wskazać na znacze-
nie wyjazdów zorganizowanych, przy współistnieniu wyjazdów pozaszkolnych z rodzicami 
oraz organizowanych przez inne instytucje. Znaczenie turystyki młodzieżowej determino-
wane jest uwarunkowaniami ekonomicznymi, instytucjonalnymi i edukacyjnymi w kontek-
ście sytuacji ekonomicznej ludności, systemu edukacji oraz przyjętych programów naucza-
nia. Należy przyjąć wpływ turystyki młodzieżowej na kształtowanie postaw i preferencji 
turystycznych młodych ludzi, co przeanalizowano na podstawie wyników.
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Podsumowanie 

Zachowania turystyczne młodzieży na rynku usług turystycznych determinowane są sze-
regiem uwarunkowań, związanych z charakterystyką tej grupy turystów, preferencjami, sty-
lem życia, także z formą organizacji wyjazdów. Specyfika tej grupy nabywców usług tury-
stycznych wynika z preferowania wypoczynku aktywnego, zmian w stylu życia, możliwości 
czasowych przy jednoczesnych ograniczeniach ekonomicznych. Poznanie tych czynników 
pozwala na lepsze zaplanowanie oferty turystycznej, dobór źródeł informacji oraz kanałów 
komunikacji. Jest jednocześnie kluczowe dla kształtowania postaw turystycznych osób do-
rosłych, co ma szczególne znaczenie dla rozwoju turystyki w kolejnych latach. 
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Tourist Behaviour of Youth

Summary

The aim of this study was to present the selected aspects of consumer behaviour of young per-
sons in the tourism market. A special attention was paid to the economic and institutional factors 
influencing youth tourism development as well as tourist behaviour of young people, including ways 
of tourist travelling, types of physical activities during tourist travelling, preferences in the range of 
transportation as well as tourist accommodation establishments. 

Key words: youth tourism, tourism school travel, economic factors, institutional factors, travelling 
motives.
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