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Abstract

Selected aspects of tourist traffic in the Opole region in 2012

background. Tourism plays an increasing role in the Polish national economy. However, 
its positive impact on the economy is not possible without the implementation of tourism 
policy. One of its tasks is to analyse the market, including tourism demand (tourist traffic). 
The aim of the study is to determine the structure of the tourist traffic (domestic and foreign) 
in the Opole province in 2012. Material and methods. In the study, three main research 
methods were applied: the heuristic method, the statistical method and the diagnostic survey. 
The main research method was the diagnostic survey, in which the questionnaire technique 
was used. The research tool was a questionnaire survey of the tourist traffic, prepared for 
the study. Surveys were conducted from March to September 2012 in 20 selected towns 
of the Opole province. Finally, the statistical analysis used 3233 questionnaires correctly filled 
in by the respondents. As part of the statistical analysis, the number and frequency of individual 
responses selections were calculated. results. Most of the respondents (about 69.5%) are 
domestic tourists, mainly from the Silesia and Lower Silesia. Foreigners (mostly Germans and 
Czechs) constitute 30.5% of respondents. Tourists visiting the Opole province are most often 
people with higher or secondary education, economically active, with average incomes. 
The main motives of their trips are leisure and learning, the dominant transportation vehicles 
are car and bus, and the most common accommodation facilities are hotels. Opole city is 
the most often visited by tourists. conclusions. The analysis of the study results showed 
that systematic examination of tourist traffic is necessary in the Opole region and in other 
Polish regions.
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WPROWADZENIE

Dynamiczny rozwój turystyki powoduje, że 
odgrywa ona coraz ważniejszą rolę w pol-
skiej gospodarce narodowej. Dotyczy to ska-
li makro-, mezo-, jak i mikroekonomicznej 
(Wodejko 1997, Goranczewski i Puciato 
2010, Panasiuk 2011, Puciato i Mrozowicz 
2011). Najważniejszymi funkcjami makro-
ekonomicznymi turystyki są funkcje: kre-
atywna, usługowa oraz redystrybucyjna. 
Funkcja kreatywna dotyczy wpływu tury-
styki na sytuację gospodarczą kraju, okreś-
laną takimi wielkościami ekonomicznymi, 
jak wzrost gospodarczy, bilans handlowy 
czy zatrudnienie. W Polsce w roku 2013 
udział turystyki w tworzeniu PKB wyniósł 
około 6,4%, w eksporcie około 6,1%, nato-
miast w imporcie około 2,3%. W podmiotach 
gospodarki turystycznej było zatrudnionych 

około 7% ogółu pracujących (Turystyka… 
2014). W ramach funkcji kreatywnej bardzo 
ważne są również efekty mnożnikowe, w któ-
rych kontekście rozwój turystyki przekłada 
się na sytuację ekonomiczną nie tylko przed-
siębiorstw turystycznych, lecz także koope-
rantów z branży turystycznej oraz z innych 
sektorów gospodarki, takich jak rolnictwo, 
budownictwo, transport czy przemysł. W 
Polsce wartość mnożnika wynosi około 2,4, 
co oznacza, że z każdej złotówki wydanej na 
turystykę gospodarka narodowa uzyskuje 
2 złote i 40 groszy. Funkcja usługowa wiąże 
się z faktem, że świadczenie usług turystycz-
nych generuje swoiste korzyści zewnętrzne 
dla gospodarki, polegające przykładowo na 
tym, że turystyka biznesowa zwiększa moż-
liwości nawiązywania kontaktów handlo-
wych z kontrahentami z zagranicy, rozwój 
produktu turystycznego (w ujęciu szerokim) 
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kraju stanowi doskonały instrument marke-
tingu terytorialnego, w tym promocji gos-
podarczej, a wypoczęci w wyniku realizacji 
aktywności turystycznej pracownicy są bar-
dziej efektywni. Funkcja redystrybucyjna ma 
miejsce wówczas, gdy dochodzi do transferu 
środków finansowych pomiędzy różnymi 
krajami (regionami), najczęściej z kraju (re-
gionu) lepiej rozwiniętego gospodarczo do 
kraju (regionu) rozwiniętego gorzej. Funkcje 
mezoekonomiczne turystyki są związane 
przede wszystkim z jej oddziaływaniem na 
regiony i miejscowości. Obejmują one obszary 
emisyjne (np. pojawienie się zapotrzebo-
wania na artykuły niezbędne w trakcie po-
dróży – konieczność podjęcia produkcji lub 
importu; uruchamianie podmiotów gospo-
darczych ułatwiających odbywanie podróży, 
dzięki czemu kreowane są nowe zawody 
i wzrasta zatrudnienie – biura podróży, 
punkty informacji turystycznej), tranzytowe 
(np. podjęcie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury transportowej, wzrost zatrudnienia przy 
obsłudze podróżnych), jak też recepcyjne 
(np. wzrost dochodów budżetów regional-
nych i lokalnych poprzez zwiększenie wpły-
wów z podatków oraz opłat, napływ inwesty-
cji bezpośrednich). Funkcje mikroekonomiczne 
dotyczą natomiast przedsiębiorstw turystycz-
nych oraz ich kooperantów (np. wzrost przy-
chodów finansowych, dywersyfikacja ryzyka 
operacyjnego w przypadku korporacji, któ-
rych główną domeną biznesu jest chociażby 
świadczenie usług finansowych, a które w 
swoim portfolio posiadają także produkty 
turystyczne w ujęciu wąskim), a także gospo-
darstw domowych (np. uzyskiwanie docho-
dów z pracy najemnej w podmiotach gospo-
darki turystycznej, możliwość zaspokojenia 
własnych potrzeb turystycznych).

Ze względu na przyjętą w artykule optykę 
badawczą przedstawiony przegląd funkcji 
dotyczy wyłącznie aspektu ekonomicznego. 
W praktyce oddziaływanie turystyki jest 
znacznie szersze i obejmuje także płaszczyzny: 
społeczną, pedagogiczną, przestrzenną, śro-
dowiskową czy polityczną (Marak i Sołtysik 
2002, Sołtysik 2002, Wyrzykowski 2002, 
2005, Graczykowska i wsp. 2009, Puciato 
i Łoś 2009, Puciato i Skałacka 2009, Gawo-
recki 2010, Borek i wsp. 2011, Puciato i Szcze-
bak 2011, Guła-Kubiszewska i Oleśniewicz 
2012, Oleśniewicz i Widawski 2013).

Optymalizacja funkcji ekonomicznych 
(maksymalizacja korzyści oraz minimali-
zacja niekorzyści) jest jednym z głównych 
zadań polityki turystycznej. Konieczność 
jej realizacji wynika z występowania zawod-
ności rynku, takich jak efekty zewnętrzne, 
niekompletność rynków, niepełność infor-
macji, dobra publiczne, zawodność konku-
rencji czy fluktuacje koniunkturalne, i wy-
nikającej z nich potrzeby interwencjonizmu 
państwowego (Dziedzic 1998, Puciato 2010a, 
Łoś i Puciato 2011, Puciato i wsp. 2011, Pu-
ciato i wsp. 2013). W konsekwencji głównym 
celem polityki gospodarczej jest oddziały-
wanie na poszczególne elementy rynku tu-
rystycznego, głównie podaż i popyt (Puciato 
2008, Puciato i wsp. 2011, Sołtysik 2013, 
Oleśniewicz i Sołtysik 2014). Nie jest to jed-
nak możliwe bez wcześniejszej analizy rynku, 
polegającej przede wszystkim na oszacowa-
niu wielkości i struktury takich mierników 
popytu jak np. ruch turystyczny. Można go 
zdefiniować jako zjawisko społeczne polega-
jące na dobrowolnym przestrzennym prze-
mieszczaniu się ludzi na obszary turystyczne 
i do miejscowości turystycznych (Termino-
logia… 1995). Na rozpatrywanym w pracy 
szczeblu regionalnym ruch turystyczny może 
być analizowany w perspektywie przyjazdo-
wej (krajowej i zagranicznej) oraz wyjaz-
dowej (krajowej i zagranicznej).

Pomimo istnienia wcześniejszych prac 
na temat ruchu turystycznego (Borkowski 
i wsp. 2012, Kaczmarek i wsp. 2012, Pisz-
czek i wsp. 2012) brakuje dotychczas opraco-
wań dotyczących województwa opolskiego. 
Głównym zadaniem pracy jest zatem wy-
pełnienie tej luki badawczej.

CEL BADAŃ

W kontekście poczynionych rozważań celem 
poznawczym pracy jest określenie struktury 
ruchu turystycznego przyjazdowego (krajo-
wego i zagranicznego) do województwa opol-
skiego w 2012 r. Poprzez badania empiryczne 
postanowiono rozwiązać następujące pro-
blemy szczegółowe:

1. Jaka jest charakterystyka turystów przy-
jeżdżających na Opolszczyznę ze względu na 
takie cechy społeczno-ekonomiczne, jak miej-
sce zamieszkania, wiek, płeć, stan cywilny, 
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wykształcenie, status zawodowy czy wiel-
kość dochodów?

2. Jaka jest charakterystyka pobytu ba-
danych w województwie opolskim ze wzglę-
du na takie cechy, jak długość, wykorzysty-
wane źródła informacji o regionie, motywy 
i organizator przyjazdu, środek transportu, 
obiekt noclegowy oraz miejsce pobytu?

Praca ma również cel praktyczny (apli-
kacyjny), jakim jest przedstawienie przed-
siębiorcom turystycznym oraz podmiotom 
lokalnej i regionalnej polityki turystycznej 
rekomendacji umożliwiających im modelo-
wanie rozwoju turystyki na Opolszczyźnie.

MATERIAŁ I METODY BADAŃ

Zakres przedmiotowy pracy obejmuje ruch 
turystyczny przyjazdowy, zakres podmio-
towy to odwiedzający i turyści1, zakres prze-
strzenny stanowią granice administracyjne 
województwa opolskiego, natomiast zakres 
czasowy to trzy pierwsze kwartały 2012 r.

Przedstawione w artykule informacje 
stanowią część badań ruchu turystycznego 
w województwie opolskim z roku 2012, 
które zostały zrealizowane przez Wyższą 
Szkołę Bankową we Wrocławiu (Wydział 
Ekonomiczny w Opolu) oraz Opolską Re-
gionalną Organizację Turystyczną (Pucia-
to i Grabiński 2012). Projekt pt. „Badania 
ruchu turystycznego na pograniczu polsko-
-czeskim szansą na profesjonalizację wspól-
nej oferty Regionów” był współfinansowany 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego oraz budżetu państwa. 
„Lustrzany” projekt badawczy obejmujący 
analizę ruchu i wydatków turystycznych 
przeprowadzono w Republice Czeskiej.

1 Odwiedzający to osoby, które podróżują do 
innej miejscowości poza swoim miejscem pobytu, 
dla których celem podróży nie jest podjęcie stałej 
pracy w odwiedzanej miejscowości oraz które nie 
korzystają z noclegu. Turyści to osoby, które po-
dróżują do innej miejscowości poza swoim stałym 
miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 
miesięcy, dla których celem podróży nie jest pod-
jęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości 
i które korzystają z noclegu przynajmniej przez 
jedną noc. W pracy posługiwano się terminem 
„turyści” na określenie obu grup łącznie.

W pracy wykorzystano trzy główne me-
tody badawcze: metodę heurystyczną, metodę 
sondażu diagnostycznego oraz metodę sta-
tystyczną. W ramach metody heurystycznej 
(delfickiej) powołano panel ekspertów, zło-
żony z uznanych specjalistów zajmujących się 
ekonomicznymi i przestrzennymi aspekta-
mi turystyki. Głównymi zadaniami eksper-
tów były: wytypowanie i ocena najbardziej 
atrakcyjnych turystycznie miejscowości w 
województwie opolskim oraz pomoc w roz-
wiązywaniu bieżących problemów pojawia-
jących się podczas badań.

Główną metodą badawczą w pracy była 
metoda sondażu diagnostycznego, w ramach 
której wykorzystano technikę ankietową. 
Narzędziem badawczym był kwestionariusz 
ankiety ruchu turystycznego, przygotowany 
na potrzeby badań w oparciu o podobne kwe-
stionariusze opracowane wcześniej w innych 
regionach Polski (Małopolska) oraz doświad-
czenie i wiedzę wykonawców badań. Bada-
nia sondażowe przeprowadzono w okresie 
od marca do września 2012 r. w 20 wytypo-
wanych przez ekspertów miejscowościach 
województwa opolskiego, tj.: Brzegu, Byczy-
nie, Głubczycach, Głuchołazach, Górze Świę-
tej Anny, Jemielnicy, Kamieniu Śląskim, Kę-
dzierzynie-Koźlu, Kluczborku, Krasiejowie, 
Mosznej, Namysłowie, Nysie, Oleśnie, Opolu, 
Otmuchowie, Paczkowie, Pokoju, Prudniku 
i Turawie. Prowadzili je przeszkoleni ankie-
terzy, którzy zostali zatrudnieni w ramach 
realizowanego projektu. Badaniami objęto 
zarówno odwiedzających, jak i turystów kra-
jowych i zagranicznych przybywających na 
Opolszczyznę w celach innych niż stała praca 
i nauka, których pobyt nie przekraczał 90 
dni. Zastosowano technikę ankietową au-
dytoryjną, polegającą na samodzielnym wy-
pełnianiu przez respondentów kwestionariu-
sza ankiety. Ankieter znajdował się w pobliżu 
respondentów i wyjaśniał im wszystkie ewen-
tualne wątpliwości. Podczas badań korzy-
stano z kwestionariuszy w językach: polskim, 
angielskim, niemieckim i czeskim.

Metodę statystyczną wykorzystano do 
ustalenia wielkości próby oraz do przepro-
wadzenia analiz uzyskanych wyników ba-
dań. Ustalając liczebność próby prostej, sko-
rzystano z następującego wzoru:
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4(N – 1)d2

u2
1 +

n =
N

gdzie:
N – szacunkowa liczebność populacji 

ogólnej,
u  – dystrybuanta standaryzowanego 

rozkładu normalnego N (0,1) dla założo-
nego poziomu istotności  = 5%,

d – rząd precyzji oszacowań wskaźni-
ków struktury, wyrażony w procentach.

Operat losowania ustalono na podsta-
wie danych GUS z roku 2011 dotyczących 
wykorzystania turystycznych obiektów zbio-
rowego zakwaterowania (sprawozdanie KT-1). 
Przyjęto tu schemat losowania warstwo-
wego (11 warstw), przy czym poszczególne 
warstwy stanowiły rodzaje obiektów noc-
legowych. Liczba ankiet założonych do ze-
brania w poszczególnych miejscowościach 
była proporcjonalna do oceny ich atrakcyj-
ności turystycznej, dokonanej przez eksper-
tów wchodzących w skład panelu. Po wstępnej 
selekcji merytorycznej i formalnej zebranych 
formularzy wyeliminowano kwestionariusze 
niespełniające wymogów jakościowych. Osta-
tecznie do analizy statystycznej przyjęto 3233 
ankiety wypełnione przez turystów. W ra-
mach analizy statystycznej wyliczono liczeb-
ność i częstość wyboru poszczególnych od-
powiedzi.

WYNIKI

W badaniach sondażowych wzięły udział 
3233 osoby, z czego 2246 (69,47%) stanowili 
turyści krajowi, zaś 987 (30,53%) turyści za-
graniczni. Wśród turystów zagranicznych 
zdecydowanie przeważali Niemcy (52,71%) 
oraz Czesi (20,21%). Rzadziej województwo 
opolskie odwiedzali obywatele takich kra-
jów, jak Wielka Brytania (6,88%), Holan-
dia (2,81%), Stany Zjednoczone (2,40%), 
Francja (1,88%), Austria (1,77%), Ukraina 
(1,25%), Włochy (1,25%) oraz Hiszpania 
(1,15%). Wśród turystów byli także miesz-
kańcy: Irlandii, Norwegii, Belgii, Kanady, 
Turcji, Szwajcarii, Grecji, Rosji, Słowacji, 
Arabii Saudyjskiej, Szwecji, Australii, Biało-
rusi, Japonii, Luksemburga, Hongkongu, 
Węgier, Portugalii, Danii, Turkmenistanu, 

Tab. 1. Struktura turystów zagranicznych 
przyjeżdżających na Opolszczyznę według 

krajów pochodzenia

Nazwa kraju
Liczba 

badanych 
turystów

Odsetek 
badanych 

turystów [%]

Niemcy 506 52,71
Czechy 194 20,21
Wielka Brytania 66 6,88
Holandia 27 2,81
USA 23 2,40
Francja 18 1,88
Austria 17 1,77
Ukraina 12 1,25
Włochy 12 1,25
Hiszpania 11 1,15
Irlandia 9 0,94
Norwegia 8 0,83
Belgia 7 0,73
Kanada 7 0,73
Turcja 5 0,52
Szwajcaria 4 0,42
Grecja 4 0,42
Rosja 4 0,42
Słowacja 3 0,31
Arabia Saudyjska 2 0,21
Szwecja 2 0,21
Australia 2 0,21
Białoruś 2 0,21
Japonia 2 0,21
Luksemburg 2 0,21
Hongkong 1 0,10
Węgry 1 0,10
Portugalia 1 0,10
Dania 1 0,10
Turkmenistan 1 0,10
Bułgaria 1 0,10
Chorwacja 1 0,10
Singapur 1 0,10
Chiny 1 0,10
Rumunia 1 0,10
Kostaryka 1 0,10
Razem 960 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

Bułgarii, Chorwacji, Singapuru, Chin, Ru-
munii i Kostaryki. Ponadto 27 badanych 
turystów zagranicznych nie zadeklarowa-
ło kraju, w którym mieszka (tab. 1).

Wśród ankietowanych turystów krajo-
wych przeważały osoby z województw: ślą-
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Tab. 2. Struktura turystów krajowych 
przyjeżdżających na Opolszczyznę według 

województw zamieszkania

Nazwa  
województwa

Liczba 
badanych 
turystów

Odsetek 
badanych 

turystów [%]

Śląskie 849 37,80
Dolnośląskie 546 24,31
Małopolskie 215 9,57
Wielkopolskie 144 6,41
Łódzkie 105 4,67
Mazowieckie 103 4,59
Pomorskie 50 2,23
Świętokrzyskie 38 1,69
Podkarpackie 35 1,56
Lubuskie 33 1,47
Kujawsko-pomorskie 32 1,42
Podlaskie 30 1,34
Lubelskie 26 1,16
Zachodniopomorskie 25 1,11
Warmińsko-mazurskie 15 0,67
Razem 2246 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

skiego (37,80%), dolnośląskiego (24,31%), 
małopolskiego (9,57%), wielkopolskiego 
(6,41%), łódzkiego (4,67%) i mazowieckiego 
(4,59%). Pozostałe reprezentowane woje-
wództwa to: pomorskie (2,23%), święto-
krzyskie (1,69%), lubuskie (1,47%), kujawsko-
-pomorskie (1,42%), podlaskie (1,34%), 
lubelskie (1,16%), zachodniopomorskie (1,11%) 
oraz warmińsko-mazurskie (0,67%) (tab. 2).

Ankietowani turyści krajowi mieszkali 
najczęściej w miastach liczących od 20 do 
100 tys. mieszkańców (24,07%) oraz w 
miastach największych, liczących powyżej 
500 tys. mieszkańców (21,27%). Wielkie aglo-
meracje były zamieszkiwane również najczę-
ściej przez badanych turystów zagranicznych 
(22,88%). Obcokrajowcy niemal równie często 
mieszkali w miastach liczących od 20 do 
100 tys. mieszkańców (19,92%) oraz w ma-
łych miastach, o liczbie mieszkańców poniżej 
20 tys. (19,49%). Badani turyści z Polski 
najrzadziej mieszkali na wsi (9,23%), zaś 
turyści z zagranicy – w miastach liczących 
od 200 do 500 tys. mieszkańców (10,17%). 
Dane obrazujące miejsca zamieszkania ba-
danych turystów przedstawiono w tabeli 3.

Wśród obu grup turystów przeważały 
osoby w wieku od 21 do 30 lat (32,44% tury-
stów krajowych oraz 21,52% turystów za-
granicznych) oraz od 31 do 40 lat (28,54% 
turystów krajowych oraz 18,65% turystów 
zagranicznych). W obu grupach responden-
tów najmniej liczną grupę stanowiły osoby 
z dwóch skrajnych grup wiekowych. Tury-
stów w wieku powyżej 70 lat było 1,29% 
wśród ankietowanych Polaków oraz 6,40% 
wśród obcokrajowców, natomiast turystów 
w wieku do 20 lat – odpowiednio 6,77% 
i 9,05%. Na uwagę zasługuje jednak to, że 
o ile wśród turystów polskich osoby w wieku 
powyżej 60 lat stanowiły zaledwie 8,25% 
wszystkich badanych, o tyle w przypadku tu-
rystów zagranicznych odsetek ten był znacz-
nie wyższy i wynosił 22,29% (tab. 4).

Jeśli chodzi o płeć respondentów, ana-
lizowana próba miała dość typową struk-
turę. Zarówno wśród turystów krajowych, 
jak i zagranicznych minimalnie większą 
grupę stanowiły kobiety (52,17% i 53,93%) 
w porównaniu z mężczyznami (47,83% i 
46,07%). Wśród turystów krajowych przewa-
żały osoby pozostające w stanie wolnym 
(52,94%), zaś w przypadku turystów zagra-
nicznych – osoby w związkach małżeńskich 
(53,01%) (tab. 5 i 6).

Analizując poziom wykształcenia respon-
dentów, można stwierdzić, że najliczniejszą 
grupą były osoby posiadające wykształcenie 
wyższe (55,88% polskich i 46,20% zagra-
nicznych turystów). W obu grupach turystów 
większość stanowiły osoby posiadające tytuł 
zawodowy magistra. W przypadku badanych 
Polaków było ich około 2,5, natomiast wśród 
obcokrajowców około 1,2 razy więcej niż 
osób z tytułem zawodowym inżyniera lub 
licencjata. Osoby z wykształceniem śred-
nim stanowiły 26,95% badanych turystów 
krajowych i 26,47% turystów zagranicznych, 
natomiast z wykształceniem zasadniczym 
zawodowym – odpowiednio 13,05% oraz 
20,69%. Najmniej liczną grupą responden-
tów byli turyści z wykształceniem podsta-
wowym lub gimnazjalnym. Wśród turystów 
krajowych było ich 4,13%, zaś wśród zagra-
nicznych 6,65%. Jeśli chodzi o status zawo-
dowy ankietowanych, najliczniejsze grupy 
to: osoby aktywne zawodowo (54,27% turys-
tów krajowych i 47,19% turystów zagranicz-
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Tab. 3. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według miejsca zamieszkania

Miejsce zamieszkania

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Wieś 204 118 322 9,23 12,50 10,21
Miasto < 20 tys. mieszkańców 263 184 447 11,90 19,49 14,17
Miasto 20–100 tys. mieszkańców 532 188 720 24,07 19,92 22,83
Miasto 100–200 tys. 
mieszkańców 405 142 547 18,33 15,04 17,34

Miasto 200–500 tys. 
mieszkańców 336 96 432 15,20 10,17 13,70

Miasto > 500 tys. mieszkańców 470 216 686 21,27 22,88 21,75
Razem 2210 944 3154 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

Tab. 4. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według wieku

Wiek [lata]
Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagranicznych ogółem krajowych zagranicznych ogółem

 20 142 82 224 6,77 9,05 7,45
21–30 681 195 876 32,44 21,52 29,15
31–40 599 169 768 28,54 18,65 25,56
41–50 294 135 429 14,01 14,90 14,28
51–60 210 123 333 10,00 13,58 11,08
61–70 146 144 290 6,96 15,89 9,65
 71 27 58 85 1,29 6,40 2,83

Razem 2099 906 3005 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

Tab. 5. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według płci

Płeć
Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagranicznych ogółem krajowych zagranicznych ogółem

Kobieta 1167 515 1682 52,17 53,93 52,69
Mężczyzna 1070 440 1510 47,83 46,07 47,31
Razem 2237 955 3192 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

Tab. 6. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według stanu cywilnego

Stan cywilny
Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagranicznych ogółem krajowych zagranicznych ogółem

Zajęty 1050 502 1552 47,06 53,01 48,84
Wolny 1181 445 1626 52,94 46,99 51,16
Razem 2231 947 3178 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012
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Tab. 7. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według wykształcenia

Wykształcenie

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Podstawowe i gimnazjalne 92 62 154 4,13 6,65 4,87
Zasadnicze zawodowe 291 193 484 13,05 20,69 15,30
Średnie 601 247 848 26,95 26,47 26,81
Wyższe zawodowe 365 192 557 16,37 20,58 17,61
Wyższe magisterskie 881 239 1120 39,51 25,62 35,41
Razem 2230 933 3163 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

Tab. 8. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według statusu zawodowego

Status zawodowy

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Aktywny zawodowo 1132 411 1543 54,27 47,19 52,18
Emeryt lub rencista 248 207 455 11,89 23,77 15,39
Student 304 108 412 14,57 12,40 13,93
Osoba zajmująca się domem 221 52 273 10,59 5,97 9,23
Uczeń 102 55 157 4,89 6,31 5,31
Bezrobotny 79 38 117 3,79 4,36 3,96
Razem 2086 871 2957 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

nych), emeryci lub renciści (11,89% turystów 
krajowych i 23,77% turystów zagranicznych) 
oraz studenci (14,57% turystów krajowych 
i 12,40% turystów zagranicznych). Najmniej 
w analizowanej próbie było osób posiadają-
cych status osoby bezrobotnej (3,79% turys-
tów krajowych i 4,36% turystów zagranicz-
nych). Spośród osób aktywnych zawodowo 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby wyko-
nujące zawody: nauczycieli (14,60% turystów 
krajowych i 14,88% turystów zagranicznych), 
sprzedawców (odpowiednio 13,09% i 9,52%), 
pracowników sektora usługowego (odpo-
wiednio 8,66% i 10,42%), ekonomistów (od-
powiednio 9,04% i 8,63%), pracowników 
budowlanych (odpowiednio 8,76% i 4,17%), 
przedstawicieli służby zdrowia (odpowiednio 
6,50% i 10,42%), urzędników (odpowiednio 
6,40% i 9,82%) oraz inżynierów (odpowied-
nio 7,44% i 5,65%). Najmniej było natomiast 
rolników – w obu grupach poniżej 1%. Nie-
mal połowa ankietowanych turystów kra-

jowych i zagranicznych oceniała swoje do-
chody jako przeciętne. Dochody bardzo niskie 
i niskie oraz wysokie i bardzo wysokie de-
klarował natomiast mniej więcej co czwarty 
res pondent. Subiektywna ocena własnych 
dochodów była podobna wśród badanych 
turystów krajowych i zagranicznych (tab. 
7–10).

Większość ankietowanych – 37,86% tu-
rystów krajowych i 63,02% turystów zagra-
nicznych – realizowała różnorodne formy 
turystyki przyjazdowej do województwa opol-
skiego, trwające co najmniej kilka dni. Prze-
ciętny polski turysta przebywający na Opolsz-
czyźnie przynajmniej jedną dobę deklarował, 
że pozostanie tutaj przez 5,6 dnia, natomiast 
turysta zagraniczny – 9,7 dnia. Osób, które 
przebywały w województwie opolskim jeden 
dzień bez noclegu, było wśród badanych 
turystów krajowych 36,70%, a wśród tury-
stów zagranicznych 22,92%. Jeden dzień 
z noclegiem spędziło w województwie opol-
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Tab. 9. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według zawodów

Zawód

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Nauczyciel 155 50 205 14,60 14,88 14,66
Sprzedawca 139 32 171 13,09 9,52 12,23
Pracownik sektora usług 92 35 127 8,66 10,42 9,08
Ekonomista 96 29 125 9,04 8,63 8,94
Budowlaniec 93 14 107 8,76 4,17 7,65
Pracownik służby zdrowia 69 35 104 6,50 10,42 7,44
Urzędnik 68 33 101 6,40 9,82 7,22
Inżynier 79 19 98 7,44 5,65 7,01
Technik 36 12 48 3,39 3,57 3,43
Pracownik fizyczny 42 5 47 3,95 1,49 3,36

Wykonujący wolny zawód 33 10 43 3,11 2,98 3,08

Pracownik produkcyjny 26 16 42 2,45 4,76 3,00

Przedsiębiorca 33 9 42 3,11 2,68 3,00

Mundurowy 28 7 35 2,64 2,08 2,50

Prawnik 23 8 31 2,17 2,38 2,22

Kierownik 22 9 31 2,07 2,68 2,22

Naukowiec 20 10 30 1,88 2,98 2,15

Rolnik 8 3 11 0,75 0,89 0,79

Suma 1062 336 1398 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

Tab. 10. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według oceny własnych dochodów

Ocena dochodów

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Bardzo niskie 100 85 185 4,55 9,58 6,00
Niskie 463 147 610 21,06 16,57 19,77
Przeciętne 1061 418 1479 48,27 47,13 47,94
Wysokie 294 111 405 13,38 12,51 13,13
Bardzo wysokie 280 126 406 12,74 14,21 13,16
Razem 2198 887 3085 100 100 100

źródło: Puciato i Grabiński 2012

skim 16,93% ankietowanych Polaków i 7,29% 
obcokrajowców, natomiast mniej niż 3 go-
dziny – odpowiednio: 8,51% i 6,77% bada-
nych. Analiza uzyskanych wyników badań 
pozwala na stwierdzenie, że wśród badanych 
Polaków 45,21% stanowili odwiedzający 
jednodniowi, natomiast 54,79% – turyści. 

W przypadku ankietowanych obcokrajow-
ców 29,69% można zaliczyć do odwiedza-
jących jednodniowych, natomiast 70,31% 
do turystów (tab. 11). 

Najchętniej wykorzystywanym przez 
turystów źródłem informacji o Opolszczyź-
nie była rodzina (43,84% turystów krajo-
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Tab. 11. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według długości pobytu

Długość pobytu

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Do 3 godzin 191 65 256 8,51 6,77 7,99
Jeden dzień bez noclegu 824 220 1044 36,70 22,92 32,57
Jeden dzień z noclegiem 380 70 450 16,93 7,29 14,04
Kilka dni 850 605 1455 37,86 63,02 45,40
Razem 2245 960 3205 100,00 100,00 100,00

Źródło: Puciato i Grabiński 2012

Tab. 12. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według wykorzystywanych źródeł 
informacji o regionie

Źródło informacji

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Rodzina 1296 563 1859 43,84 47,59 44,91
Internet 290 93 383 9,81 7,86 9,25
Foldery i ulotki 268 106 374 9,07 8,96 9,04
Przewodniki turystyczne 227 94 321 7,68 7,95 7,76
Szkoła 184 83 267 6,22 7,02 6,45
Praca 204 48 252 6,90 4,06 6,09
Targi turystyczne 175 43 218 5,92 3,63 5,27
Inne 85 52 137 2,88 4,40 3,31
Katalogi biur podróży 52 52 104 1,76 4,40 2,51
Telewizja 89 13 102 3,01 1,10 2,46
Prasa 51 23 74 1,73 1,94 1,79
Radio 35 13 48 1,18 1,10 1,16
Razem 2956 1183 4139 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

wych i 47,59% turystów zagranicznych). 
Popularne wśród ankietowanych były tak-
że: Internet, materiały reklamowe (foldery 
i ulotki), przewodniki turystyczne, szkoła 
oraz targi turystyczne. Na uwagę zasługuje 
bardzo ograniczona rola w procesie prze-
kazywania informacji turystycznej takich 
tradycyjnych mediów, jak radio, prasa i tele-
wizja. Najczęściej wymienianymi przez res-
pondentów motywami przyjazdu na Opolsz-
czyznę były kolejno: wypoczynek (26,82% 
turystów krajowych i 20,32% turystów za-
granicznych), zwiedzanie zabytków (odpo-
wiednio 13,57% i 12,20%), odwiedziny miejsc 
rodzinnych (odpowiednio 5,34% i 13,10%), 
udział w wydarzeniach (odpowiednio 7,25% 
i 8,37%), odwiedziny znajomych (odpowied-

nio 5,92% i 9,36%), rozrywka (odpowiednio 
7,03% i 4,38%), poznanie walorów przyrod-
niczych (odpowiednio 6,05% i 5,33%) oraz 
odwiedziny krewnych (odpowiednio 4,99% 
i 5,18%). W przypadku innych, rzadziej wy-
bieranych powodów znalazły się również: 
edukacja, zdrowie, religia, tranzyt, biznes, 
aktywność fizyczna, zakupy, udział w szkole-
niach i imprezach integracyjnych, pobyt na 
wsi oraz działalność artystyczna (tab. 12 i 13).

Większość ankietowanych turystów 
(65,53% krajowych i 54,20% zagranicznych) 
samodzielnie zorganizowała sobie przyjazd 
na Opolszczyznę. Mniej popularnymi orga-
nizatorami podróży były: rodziny (9,31% 
turystów krajowych i 12,61% turystów za-
granicznych), znajomi (odpowiednio 7,39% 
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Tab. 13. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według głównych motywów przyjazdu

Motywy przyjazdu

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Wypoczynek 1210 408 1618 26,82 20,32 24,82
Zwiedzanie zabytków 612 245 857 13,57 12,20 13,15
Odwiedziny miejsc 
rodzinnych 241 263 504 5,34 13,10 7,73

Udział w wydarzeniach 327 168 495 7,25 8,37 7,59
Odwiedziny znajomych 267 188 455 5,92 9,36 6,98
Rozrywka 317 88 405 7,03 4,38 6,21
Poznanie walorów 
naturalnych 273 107 380 6,05 5,33 5,83

Odwiedziny krewnych 225 104 329 4,99 5,18 5,05
Edukacja 182 63 245 4,03 3,14 3,76
Zdrowie 186 54 240 4,12 2,69 3,68
Religia 151 57 208 3,35 2,84 3,19
Tranzyt 90 69 159 2,00 3,44 2,44
Biznes 117 30 147 2,59 1,49 2,25
Aktywność fizyczna 94 35 129 2,08 1,74 1,98
Zakupy 54 62 116 1,20 3,09 1,78
Udział w szkoleniach 50 25 75 1,11 1,25 1,15
Udział w imprezach 
integracyjnych 67 6 73 1,49 0,30 1,12

Pobyt na wsi 29 34 63 0,64 1,69 0,97
Działalność artystyczna 19 2 21 0,42 0,10 0,32
Razem 4511 2008 6519 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

i 11,66%), zakłady pracy (odpowiednio 7,21% 
i 4,41%) i szkoły (odpowiednio 4,30% i 6,83%). 
Ankietowani wymieniali także takie pod-
mioty, jak inni organizatorzy (związki za-
wodowe, NFZ, stowarzyszenia, władze lo-
kalne, czy kluby sportowe) oraz parafie. 
Respondenci najrzadziej korzystali z ofert 
biur podróży, zarówno tradycyjnych, jak 
i wirtualnych. Zdecydowanie najpopular-
niejszym środkiem transportu turystycznego 
dla respondentów był samochód, z którego 
korzystało 69,65% turystów krajowych i 
58,20% zagranicznych. Relatywnie często 
badani wymieniali również autokar (od-
powiednio 10,37% i 18,91%) oraz pociąg 
(odpowiednio 12,38 i 6,06%). Rzadziej tu-
ryści deklarowali przemieszczanie się inny-
mi środkami transportu (rower, motocykl, 
autostop) oraz pieszo, busami czy autobu-
sami linii regularnych (tab. 14 i 15).

Spośród turystów spędzających w woje-
wództwie opolskim co najmniej jedną dobę 
najliczniejszą grupę stanowiły osoby dekla-
rujące nocleg w hotelach (33,55% Polaków 
i 30,10% obcokrajowców). Najchętniej wy-
bieranymi obiektami tego rodzaju były hotele 
trzygwiazdkowe (89,54% Polaków i 84,91% 
obcokrajowców). U krewnych nocowało 
14,80% turystów krajowych i 18,94% tu-
rystów zagranicznych, w innym obiekcie noc-
legowym (m.in. w grodzie rycerskim, domu 
pielgrzyma, sanatorium czy akademiku) 
9,57% turystów krajowych i 12,92% tury-
stów zagranicznych, w mieszkaniu znajo-
mych 10,94% turystów krajowych i 9,54% 
turystów zagranicznych, natomiast w gospo-
darstwie agroturystycznym 9,81% turystów 
krajowych i 2,06% turystów zagranicznych. 
Niemal co czwarty turysta krajowy i co piąty 
zagraniczny nocował w Opolu. W przypadku 
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Tab. 14. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według organizatora przyjazdu

Organizator przyjazdu

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Osoba przyjeżdżająca 1464 516 1980 65,53 54,20 62,15
Rodzina 208 120 328 9,31 12,61 10,30
Znajomi 165 111 276 7,39 11,66 8,66
Zakład pracy 161 42 203 7,21 4,41 6,37
Szkoła 96 65 161 4,30 6,83 5,05
Inny 57 23 80 2,55 2,42 2,51
Parafia 51 28 79 2,28 2,94 2,48
Biuro podróży 26 43 69 1,16 4,52 2,17
Wirtualne biuro podróży 6 4 10 0,27 0,42 0,31
Razem 2234 952 3186 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

Tab. 15. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według wykorzystywanego  
środka transportu

Środek transportu

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Samochód 1558 557 2115 69,65 58,20 66,22
Autokar 232 181 413 10,37 18,91 12,93
Pociąg 277 58 335 12,38 6,06 10,49
Inny 49 70 119 2,19 7,31 3,73
Bus 51 59 110 2,28 6,17 3,44
Autobus linii regularnej 70 32 102 3,13 3,34 3,19
Razem 2237 957 3194 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

turystów z Polski następnymi najchętniej 
wybieranymi miejscowościami były: Nysa, 
Turawa, Paczków, Namysłów, Otmuchów 
i Kamień Śląski, zaś w odniesieniu do tu-
rystów z zagranicy: Paczków, Góra Świętej 
Anny, Głubczyce, Nysa, Brzeg i Kluczbork. 
Turyści wskazywali również stosunkowo 
często na Kamień Śląski, Pokrzywną, Byczy-
nę, Moszną i Prudnik. Niemal co czwarty 
ankietowany turysta spędzał noc w innych 
miejscowościach (tab. 16 i 17).

REKOMENDACJE PRAKTYCZNE

Kompleksowy produkt turystyczny obszaru 
recepcyjnego stanowi sumę walorów i usług 
turystycznych, infrastruktury ogólnej oraz 
dostępności komunikacyjnej. W konsekwen-

cji w procesie kształtowania i rozwoju produk-
tu turystycznego województwa opolskiego 
muszą uczestniczyć różnorodne podmioty, 
tj. przedsiębiorstwa turystyczne, władze re-
gionalne i lokalne, organizacje i stowarzy-
szenia branżowe związane z turystyką oraz 
sami mieszkańcy obszarów recepcyjnych. 
Mając na uwadze uzyskane wyniki badań, 
pokusić się można o sformułowanie dla pod-
miotów regionalnej gospodarki turystycznej 
następujących rekomendacji, których celem 
będzie rozwój turystyki w województwie 
opolskim:

1. Przedsiębiorstwa turystyczne:
a) W odniesieniu do takich podmiotów 

gospodarczych, jak obiekty noclegowe, obiek-
ty gastronomiczne oraz biura podróży, za-
równo w kontekście oferowanego produktu, 
jak i jego dystrybucji, ceny oraz promocji, 
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Tab. 16. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według miejsca noclegu

Miejsce noclegu

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Hotel 417 205 622 33,55 30,10 32,33
Mieszkanie krewnych 184 129 313 14,80 18,94 16,27
Inny obiekt noclegowy 119 88 207 9,57 12,92 10,76
Mieszkanie znajomych 136 65 201 10,94 9,54 10,45
Agroturystyka 122 14 136 9,81 2,06 7,07
Kemping 80 35 115 6,44 5,14 5,98
Pensjonat 53 59 112 4,26 8,66 5,82
Kwatera prywatna 37 27 64 2,98 3,96 3,33
Schronisko 37 18 55 2,98 2,64 2,86
Dom rodzinny 18 27 45 1,45 3,96 2,34
Motel 26 11 37 2,09 1,62 1,92
Dom wycieczkowy 14 3 17 1,13 0,44 0,88
Razem 1243 681 1924 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

Tab. 17. Struktura turystów przyjeżdżających na Opolszczyznę według miejscowości,  
w których nocowali badani

Nazwa miejscowości

Liczba badanych turystów Odsetek badanych turystów [%]

krajowych zagra-
nicznych ogółem krajowych zagra-

nicznych ogółem

Opole 316 145 461 23,30 20,89 22,49
Nysa 97 40 137 7,15 5,76 6,68
Paczków 65 66 131 4,79 9,51 6,39
Góra Świętej Anny 46 55 101 3,39 7,93 4,93
Turawa 77 18 95 5,68 2,59 4,63
Namysłów 61 23 84 4,50 3,31 4,10
Kluczbork 39 30 69 2,88 4,32 3,37
Kamień Śląski 55 13 68 4,06 1,87 3,32
Brzeg 30 34 64 2,21 4,90 3,12
Głubczyce 17 47 64 1,25 6,77 3,12
Otmuchów 55 6 61 4,06 0,86 2,98
Pokrzywna 36 8 44 2,65 1,15 2,15
Byczyna 22 21 43 1,62 3,03 2,10
Moszna 39 2 41 2,88 0,29 2,00
Prudnik 35 6 41 2,58 0,86 2,00
Pozostałe 366 180 546 26,99 25,94 26,63
Razem 1356 694 2050 100,00 100,00 100,00

źródło: Puciato i Grabiński 2012

należy podkreślić, że wśród turystów zagra-
nicznych odwiedzających Opolszczyznę zde-
cydowanie przeważali Niemcy oraz Czesi. 
Warto jednak pamiętać o tak obiecujących 
rynkach emisyjnych jak: Wielka Brytania, 

Holandia, USA, Austria, Francja, Włochy, 
Ukraina, Rosja, czy Hiszpania.

b) Wśród turystów krajowych zdecydowa-
nie przeważały osoby z województw ościen-
nych, głównie śląskiego i dolnośląskiego. 
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Należy dążyć do utrzymania lub zwiększenia 
liczby odwiedzających z tych regionów, lecz 
równolegle podjąć także działania zmierza-
jące do wzrostu liczby przyjazdów turystów 
z innych, bardziej odległych województw. 
Pozwoli to na zwiększenie przeciętnej dłu-
gości pobytu na Opolszczyźnie, a w konse-
kwencji na wzrost ilości wydanych przez 
turystów środków pieniężnych.

c) Z przeprowadzonych badań wynika, 
że około 40% turystów krajowych i 60% tu-
rystów zagranicznych deklarowało dłuższe 
pobyty w województwie opolskim. Porównu-
jąc ze sobą średnią liczbę noclegów udzielo-
nych w turystycznych obiektach zakwate-
rowania zbiorowego (2,3 dnia w przypadku 
turystów krajowych i 2,5 dnia w przypadku 
turystów zagranicznych) oraz deklarację 
przeciętnego turysty co do liczby dni spę-
dzonych na Opolszczyźnie (odpowiednio 
5,6 dnia i 9,7 dnia), należy przypuszczać, że 
duży odsetek turystów realizujących najdłuż-
sze pobyty korzysta z mieszkań rodzin lub 
znajomych. Znajduje to również potwier-
dzenie w bezpośrednich deklaracjach respon-
dentów w przeprowadzonym sondażu. Sta-
nowi to pewien potencjał popytowy dla 
właścicieli obiektów bazy noclegowej, którzy 
poprzez uruchomienie specjalnych ofert 
mogliby przyciągnąć część tych turystów do 
swoich obiektów. Trendy w otoczeniu dal-
szym (szczególnie społeczno-kulturowym) 
mogą w przyszłości ułatwić ten proces.

d) Niemal połowa ankietowanych tury-
stów deklaruje, że była na Opolszczyźnie co 
najmniej kilka razy. Jest to tendencja bardzo 
korzystna i świadczy poniekąd o trwałości 
zachowań turystycznych ankietowanych. 
Aby podtrzymać tę pozytywną tendencję, 
podmioty gospodarki turystycznej powinny 
wykorzystywać instrumenty marketingu re-
lacyjnego, zmierzające do zwiększenia lojal-
ności turystów w stosunku do regionalnych 
podmiotów.

e) W toku badań wykazano, że bardzo 
ograniczone oddziaływanie na potencjalnych 
turystów mają takie tradycyjne media, jak 
prasa, radio i telewizja. Najczęściej wyko-
rzystywanymi przez turystów źródłami in-
formacji były natomiast różnorodne formy 
tzw. marketingu szeptanego (rodzina, przy-
jaciele, zakłady pracy, szkoły), Internet, fol-

dery i ulotki reklamowe, katalogi turystycz-
ne oraz targi turystyczne. Przedsiębiorstwa 
turystyczne, chcąc zwiększyć skuteczność 
oraz poprawić efektywność działań marke-
tingowych, powinny zatem częściej wyko-
rzystywać rekomendowane kanały informa-
cyjne. Uwaga ta dotyczy również jednostek 
samorządu terytorialnego oraz organizacji 
i stowarzyszeń branżowych.

f) Zaledwie około 2,5% ankietowanych 
turystów zadeklarowało korzystanie z usług 
biur podróży. Można to poniekąd tłumaczyć 
tym, że bardzo często do województwa opol-
skiego przyjeżdżali turyści z niezbyt odleg-
łych rynków emisyjnych. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że występuje tutaj bardzo duże 
pole do zwiększenia popytu na usługi biur 
podróży. Należy zatem rekomendować kom-
ponowanie specjalnych ofert dla turystów 
z najbardziej popularnych rynków emisyj-
nych oraz rozwój dystrybucji i promocji na 
tych rynkach.

2. Jednostki samorządu terytorialnego:
a) Analiza motywów przyjazdów tury-

stów wskazuje, że największy potencjał roz-
woju w regionie mają takie formy turystyki, 
jak wypoczynkowa, poznawcza, kulturowa, 
w tym sentymentalna, miejska (rozrywka, 
wydarzenia sportowe i kulturalne, muzea, 
zakupy, gastronomia i kulinaria) i religijna, 
a także zdrowotna oraz przygraniczna. Formy 
te wraz z tradycyjnymi dla województwa 
opolskiego rodzajami turystyki, takimi jak 
turystyka wiejska, aktywna i industrialna 
oraz ekoturystyka, powinny stanowić najważ-
niejsze elementy kompleksowego produktu 
turystycznego.

b) Zaledwie około 5% respondentów 
wska zywało na motywy przyjazdu na 
Opolszczyznę mogące świadczyć o realizo-
waniu przez nich określonych form turys-
tyki biznesowej. Z jednej strony może to 
wynikać z miejsca (atrakcje turystyczne, wę-
zły komunikacyjne oraz punkty informacji 
turystycznej) oraz czasu (sondaż prowadzono 
również w okresie wakacyjnym) realizacji 
badań, z drugiej natomiast może świadczyć 
o słabym poziomie rozwoju tej formy turys-
tyki w województwie opolskim. Turystyka 
biznesowa jest obecnie jedną z najszybciej 
rosnących na świecie form turystyki i ge-
neruje dużą wartość dodaną dla obszarów 



D. PUCIATO 
Ruch turystyczny na Opolszczyźnie168 ROZPRAWY NAUKOWE 

AWF WE WROCŁAWIU     2014, 46

recepcyjnych. Dlatego należy podjąć działania 
zmierzające do jej bardziej dynamicznego 
rozwoju, polegające na uruchomieniu sys-
temu zachęt dla potencjalnych inwestorów 
zainteresowanych budową hoteli bizneso-
wych w regionie. Trzeba jednak pamiętać, 
że rozwój tej formy turystyki zależy przede 
wszystkim od skuteczności działań mających 
na celu poprawę potencjału gospodarczego 
regionu, głównie zwiększenie specjalizacji 
gospodarczej, wzrost ilości zaangażowanego 
kapitału krajowego i zagranicznego, pobu-
dzanie przedsiębiorczości regionalnej oraz 
rozwój sektora usług biznesowych.

c) Godne rozważenia przez jednostki 
samorządu terytorialnego różnych szczebli 
jest zastosowanie powszechnie wykorzy-
stywanych instrumentów pobudzających roz-
wój turystyki na określonych obszarach re-
cepcyjnych. Są to:

– działania stymulacyjne ze strony władz 
lokalnych zmierzające do uruchamiania no-
wych przedsiębiorstw turystycznych, nale-
żących do prywatnych właścicieli: zachęty 
fiskalne (np. obniżone stawki danin lokal-
nych, głównie podatku od nieruchomości 
i środków transportu), zachęty planistyczno-
-administracyjne (np. uwzględnienie turys tyki 
w lokalnych strategiach rozwoju, wzrost zna-
czenia funkcji turystycznej w planach zago-
spodarowania przestrzennego) czy zachęty 
informacyjne (np. wzrost wydatków na pro-
mocję czy bezpłatne doradztwo dla podmio-
tów gospodarczych);

– tworzenie i konsekwentna realizacja 
lokalnych strategii rozwoju turystyki;

– poprawa skuteczności pozyskiwania 
środków finansowych ze źródeł zewnętrz-
nych (UE) na inwestycje transportowe, tu-
rystyczne i sportowo-rekreacyjne;

– wsparcie procesu tworzenia lokalnych 
organizacji turystycznych;

– monitoring rynku turystycznego;
– wsparcie procesu tworzenia struktur 

klastrowych;
– realizacja inwestycji mieszanych w ra-

mach partnerstwa publiczno-prywatnego;
– szkolenie kadr turystycznych, zgodne 

z potrzebami regionalnego rynku pracy;
– rozwój systemu informacji turystycznej;
– wzrost liczby miast partnerskich;
– marketing terytorialny;

– marketing turystyczny, w tym kreowa-
nie marki turystycznej Opolszczyzny.

PODSUMOWANIE

Rosnąca konkurencja na rynku turystycz-
nym powoduje, że już nie tylko przedsiębior-
stwa, lecz także obszary recepcyjne muszą ze 
sobą rywalizować. W konsekwencji wzro-
stu liberalizacji rynków oraz dużych uła-
twień w przemieszczaniu się ludzi proces 
ten dotyczy nie tylko krajowych, ale także 
zagranicznych podmiotów gospodarczych 
i obszarów recepcyjnych. Niezbędne jest za-
tem stałe poprawianie atrybutów konkuro-
wania oferowanych produktów turystycznych 
(głównie jakości i ceny), tak aby znaleźli się 
ich nabywcy. Nie jest to jednak możliwe bez 
wcześniejszego ustalenia zmieniających się 
preferencji turystów. Dlatego niezwykle waż-
ne jest ciągłe monitorowanie rynku tury-
stycznego, chociażby przez badania wielkości 
i struktury ruchu turystycznego. Analizy te 
powinny być jednak rozszerzone o inne mier-
niki popytu, np. wielkość i strukturę wydat-
ków turystycznych, jak również o szczegó-
łową ocenę wielkości podaży turystycznej, 
np. liczby obiektów turystycznych oraz znaj-
dujących się w nich miejsc, liczby walorów 
turystycznych czy długości dróg współde-
cydujących o dostępności komunikacyjnej 
obszaru. Oprócz tych cząstkowych mierni-
ków podaży turystycznej należy także pa-
miętać o syntetycznym parametrze, jakim 
jest bez wątpienia atrakcyjność turystyczna. 
Może być ona szacowana zarówno w perspek-
tywie obiektywnej, np. za pomocą metody 
bonitacji punktowej czy metod taksonomicz-
nych, jak i subiektywnej, np. przy użyciu 
badań sondażowych – ankiet i wywiadów 
(Cieplik i wsp. 2014, Puciato 2010b, Puciato 
i wsp. 2010). Postulowane badania rynku 
turystycznego powinny być prowadzone tak-
że na pozostałych obszarach recepcyjnych 
(w regionach, powiatach i gminach) zarówno 
po polskiej, jak i po drugiej stronie granicy. 
Tylko taki kompleksowy system analiz rynku 
może dostarczyć pełnej i rzetelnej informacji, 
możliwej do wykorzystania w procesie zarzą-
dzania produktami turystycznymi w ujęciu 
wąskim i szerokim (Olearnik 2013).
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