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Abstract

The phenomenon of seasonality in tourism: the essence of the problem and activities 
undertaken by national tourist policy entities aimed at its limitation

The article covers one of the most essential problems of the present-day tourism, i.e. its 
seasonal nature, and the undertaken activities aimed at its limitation. The issue, which is 
characteristic of a straight majority of destinations, accounts for a number of negative effects 
on the tourist market. In the paper, apart from theoretical deliberations concerning the seasonal 
nature, examples are presented of activities undertaken by selected national tourism 
entities aimed at limiting the phenomenon. A review of information available from 15 European 
states clearly proved the essential role of these activities in the tourist policy. The examples 
presented show a widening scope of the undertakings. Thereby, the analysed problem is 
becoming a more and more important issue of many tourist policy aspects concerning indi-
vi dual destinations.
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WPROWADZENIE

Sezonowość to powszechnie spotykany pro-
blem w sektorze turystycznym. Przyjmuje 
się, że sezonowość jest jedną z najbardziej 
widocznych cech współczesnej turystyki 
(Bigović 2011), a nawet jedną z najbardziej 
problematycznych cech turystyki (Tuokkola-
-Liljavirta i Hasu 2014). Trudno wskazać des-
tynację, która nie boryka się z tym zjawis-
kiem. Niezależnie od lokalizacji i typu danej 
destynacji, sezonowość w mniejszym lub 
większym stopniu odgrywa rolę w struk-
turze popytu i podaży turystycznej. Tym sa-
mym o zjawisku sezonowości można mówić 
w aspekcie globalnym, ogólnoświatowym 
(Chung 2009). Przegląd dostępnych danych 
wyraźnie wskazuje na pewne cha rakterys-
tyczne tendencje w tym względzie. Przykła-
dowo, według danych Eurostatu śred nia 
liczba udzielonych noclegów we wszystkich 
krajach europejskich w sierpniu jest średnio 
3–4 razy większa niż w miesiącach zimo-
wych (Action... 2007). Generalnie zwiększony 
popyt na usługi turystyczne występuje w 
tradycyjnie „ciepłych” miesiącach. Zjawisko 

to jest charakterystyczne dla znacznej więk-
szości popularnych destynacji o charakterze 
wypoczynkowym.

Podstawowym celem niniejszego arty-
kułu jest próba przedstawienia działań na 
rzecz ograniczania zjawiska sezonowości 
podejmowanych przez krajowe podmioty 
polityki turystycznej. Obiektem badań są dwa 
zasadnicze podmioty, tj. narodowe organi-
zacje turystyczne (NTO, national tourist or-
ganisations) i narodowe administracje turys-
tyczne (NTA, national tourist administrations).

W opracowaniu, poza rozważaniami 
stricte teoretycznymi, wykorzystano także 
inne źródła, w tym raporty roczne poszcze-
gólnych krajów europejskich przedkładane 
Komisji Europejskiej w latach 2011–2012 
oraz inne, przedstawiające praktyczne przy-
kłady działań na rzecz ograniczania sezono-
wości. Wykorzystane źródła umożliwiły 
scharakteryzowanie i oszacowanie stopnia 
zaangażowania poszczególnych państw 
w analizowane zagadnienie.
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ISTOTA SEZONOWOŚCI W TURYSTYCE

Problem sezonowości w turystyce podejmo-
wany jest w literaturze w różnych aspektach 
teoretycznych, w tym również w kontekście 
jego definiowania. Jedną z definicji sezono-
wości podaje BarOn (1973), według którego 
zjawisko to oznacza niepełne i niezrówno-
ważone wykorzystanie środków w gospo-
darce, które z kolei przyczynia się do jej 
nierównowagi. Butler (1994) mówi o sezo-
nowości w turystyce jako o zjawisku braku 
równowagi czasowej. Twierdzi się również, 
że sezonowość to systematyczny, choć nie-
koniecznie regularny ruch spowodowany 
zmianami pogody, kalendarza i terminów 
decyzji (Hylleberg 1992). Problem ten może 
być przedstawiony również jako nierówno-
mierny rozkład wykorzystania w czasie, 
powodujący nieefektywne wykorzystanie 
zasobów, utratę potencjalnych zysków, ob-
ciążenie społeczne i ekologiczne (Manning 
i Powers 1984).

Warto nadmienić, iż sezonowość w tu-
rystyce może być wyjaśniana w różny sposób, 
nie tylko w aspekcie różnic w samej wielkości 
ruchu turystycznego. Zjawisko to może być 
również widoczne w kontekście zmian w wy-
datkach turystów, transporcie czy zatrudnie-
niu. Tym samym można mówić o popyto-
wym i podażowym aspekcie sezonowości. 
Niemniej badania nad sezonowością powinny 
obejmować wiele zagadnień, nie tylko odno-
szących się do podziału na problemy wystę-
pujące po stronie popytu i podaży. Należy 
skupiać się na fundamentalnych zagadnie-
niach związanych z tym zjawiskiem, tj. przy-
czynach oraz skutkach.

Zjawisko sezonowości może mieć zasad-
niczo dwa źródła, tj. naturalne i instytucjo-
nalne (BarOn 1973). Źródła naturalne od-
noszą się do wszelkich zjawisk związanych ze 
środowiskiem przyrodniczym, m.in. opadami 
śniegu czy deszczu, temperaturą itd. Źródła 
instytucjonalne można podzielić na religijne, 
społeczne, kulturowe i etniczne. Obserwa-
cje poszczególnych przypadków pozwalają 
wyraźnie stwierdzić, iż zarówno jedne, jak 
i drugie mogą mieć istotny wpływ na po-
szczególne destynacje.

Dla analiz zmian zachodzących na rynku 
turystycznym szczególnie ważna jest inter-

pretacja następstw wywołanych przez se-
zonowość. Wiadomo, że takie zjawisko, jak 
sezonowość przyczynia się do określonych 
zmian w poszczególnych sektorach gospo-
darki turystycznej. Co ciekawe, nie muszą się 
one ograniczać jedynie do następstw nega-
tywnych. Ciekawe zestawienie tych zmian 
zaproponował Chung (2009), który dzieli je 
na negatywne oraz pozytywne. Oczywiście 
zdecydowanie więcej miejsca w opracowa-
niach naukowych poświęca się zagadnie-
niom negatywnych następstw zjawiska sezo-
nowości w turystyce. Jak podkreśla Bigović 
(2011), mogą być one postrzegane nie tylko 
w kontekście ekonomicznym, ale również 
socjokulturowym i ekologicznym. Do naj-
ważniejszych zmian należy zaliczyć przede 
wszystkim:

– generowanie kosztów i w konsekwencji 
strat (BarOn 1975);

– negatywny wpływ na wszelkie aspekty 
podaży turystycznej, m.in. w zakresie zatrud-
nienia, marketingu, zarządzania (Baum 1999);

– niestabilność rynku pracy, która w kon-
sekwencji utrudnia zachowanie stabilności 
ekonomicznej w destynacji (Szivas i wsp. 2003);

– wystąpienie stosunkowo niskiej rocz-
nej stopy zwrotu z kapitału (Butler 1994);

– nadużywanie zasobów turystycznych 
w wysokim sezonie, przyczyniające się do 
wielu problemów środowiskowych, społecz-
nych i kulturowych (Mathieson i Wall 1982).

Ogólnie sezonowość powoduje brak rów-
nowagi w turystyce – w trakcie głównego 
sezonu może dojść do nadużywania zaso-
bów (przekroczenie pojemności i chłonno-
ści turystycznej), a w innych okresach – do 
niewystarczającego wykorzystania tych za-
sobów (Bigović 2012). Sezonowość przyczy-
nia się do powstawania trudności z pozyski-
waniem nowych inwestorów, którzy będą 
zniechęceni problemem uzyskiwania zwrotu 
z inwestycji w relatywnie krótkim czasie (czyli 
w trakcie wysokiego sezonu turystycznego) 
(Halpern 2007). Jest ona szczególnym pro-
blemem dla wszystkich podmiotów świad-
czących usługi turystyczne. Sezonowość po-
pytu sprawia, że trudno efektywnie planować 
i zarządzać obiektami turystycznymi (Ac-
tion... 2007).

Okazuje się, iż istotną rolę w zjawisku 
sezonowości zaczynają odgrywać zmiany 
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klimatyczne. Szacuje się, że mogą mieć one 
wpływ na turystykę w kontekście:

– zmian temperatury lub podnoszenia 
poziomu wód;

– wzrostu liczby ekstremalnych zjawisk, 
takich jak silne wiatry;

– zmian środowiskowych, ograniczają-
cych dostęp do zasobów turystycznych (np. 
wody) (Becken 2007).

Szacuje się, że zbyt gorący klimat w kra-
jach Europy Południowej może w najbliższej 
przyszłości przyczynić się do zmian w kierun-
kach ruchu turystycznego, w tym do liczniej-
szego odwiedzania krajów Europy Północnej, 
w których klimat może być bardziej sprzyja-
jący wypoczynkowi (Action… 2007). Warto 
odnotować, iż klimat (i również zmiany kli-
matyczne) to jedna z ważniejszych przyczyn 
występowania sezonowości popytu turys-
tycznego. Dotyczy to wielu destynacji – za-
równo ośrodków górskich, jak i kurortów 
nadmorskich (Becken 2007).

Jeśli chodzi o pozytywne następstwa se-
zonowości w turystyce, należy podkreślić, 
iż zagadnienie to nie było dotychczas zbyt 
często analizowane w literaturze naukowej. 
Można rozpatrywać je głównie z punktu 
widzenia socjologii i ekologii. Przykładowo, 
po intensywnej eksploatacji zasobów turys-
tycznych podczas szczytu sezonu turystycz-
nego brak intensywnego ruchu turystycznego 
może być odpowiednim okresem na „od-
świeżenie” danej destynacji (Butler 1994). 
Ponadto ciągłe, intensywne użytkowanie za-
sobów turystycznych mogłoby być zgubne dla 
atrakcyjności turystycznej danego miejsca. 
Mniej intensywne miesiące mogą być rów-
nież przydatne mieszkańcom konkretnej de-
stynacji, umożliwiając im przygotowanie do 
następnego sezonu turystycznego (Butler 
2000). Zjawisko sezonowości to również do-
skonała okazja dla części turystów do wy-
boru danej destynacji w okresie, w którym nie 
ma w niej zbyt intensywnego ruchu turys-
tycznego, a tym samym zjawiska przelud-
nienia (BarOn 1973).

Podsumowując, sezonowość jest zjawi-
skiem charakterystycznym dla większości 
destynacji. Należy pamiętać, że w różnych 
miejscach przybiera ona różne formy. Bender 
i wsp. (2005) wyróżniają trzy typy destyna-
cji o różnej formie sezonowości:

– regiony o wyraźnym zjawisku sezono-
wości – głównie tzw. regiony typowo tury-
styczne;

– regiony z umiarkowaną sezonowością 
– głównie regiony w pobliżu ośrodków miej-
skich;

– regiony o niskiej sezonowości – przede 
wszystkim miasta.

DZIAŁANIA OGRANICZAJĄCE  
ZJAWISKO SEZONOWOŚCI

Jak wspomniano, problem sezonowości nie 
ogranicza się jedynie do analiz związanych 
z przyczynami i skutkami tego zjawiska. 
Szczególnie ważna jest próba podjęcia dzia-
łań na rzecz jego ograniczania. Istnieje pod 
tym względem wiele możliwości. Do naj-
ważniejszych i zarazem najpopularniejszych 
działań w tym zakresie można zaliczyć:

– dokładny pomiar wahań sezonowych, 
m.in. w oparciu o wykorzystywany do tego 
wskaźnik Giniego (Fernández-Morales 2003);

– rozwój produktów turystycznych, umoż-
liwiający wydłużenie głównego sezonu tu-
rystycznego;

– różnicowanie cen w sezonie i poza nim 
(BarOn 1975);

– propagowanie podróży służbowych, 
które z natury są odporne na zjawisko sezo-
nowości (Lundtorp i wsp. 1999);

– dostosowanie odpowiednich działań 
do tzw. rynków pozasezonowych (np. tury-
styka biznesowa, segmenty nieobejmujące 
rodzin);

– współpracę pomiędzy dostawcami usług 
turystycznych, m.in. w zakresie godzin otwar-
cia obiektów;

– zachęcanie pracodawców do umożli-
wienia elastycznego korzystania z urlopów 
(Action… 2007);

– dywersyfikację rynków (Tuokkola-Lil-
javirta i Hasu 2014).

Szczególne znaczenie mają te z wymienio-
nych działań, które związane są z przedsię-
wzięciami marketingowymi (m.in. w kontek-
ście promocji, produktu czy cen). Przykładowo, 
różnicowanie cen umożliwia zwiększenie po-
pytu na usługi turystyczne w destynacji poza 
głównym sezonem turystycznym (Goeldner 
i Ritchie 2003). Istotne rozwiązania można 
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również stosować w sferze produktu. Na przy-
kład ośrodek narciarski w słabszych miesią-
cach może rozszerzyć zakres swojej oferty 
m.in. o trekking czy golf (Allcock 1989). 
Ważną rolę powinno odgrywać dostosowa-
nie oferty do określonych segmentów rynko-
wych, które mogłyby być zainteresowane 
wypoczynkiem poza głównym sezonem. 
Mowa tu m.in. o stosunkowo tanich ofertach 
dla emerytów (Sutcliffe i Sinclair 1980).

Działanie na rzecz ograniczania zjawiska 
sezonowości wymaga zrozumienia produk-
tu turystycznego oraz sytuacji rynkowej w 
danej destynacji. Konieczna jest również bez-
względna kooperacja wszystkich zaintereso-
wanych podmiotów. Stąd też należy zgodzić 
się z poglądem Butlera (2001, s. 5), według 
którego znaczne wysiłki powinny zostać pod-
jęte przez sektor publiczny i prywatny. Istotne 
znaczenie dla ograniczenia zjawiska sezo-
nowości może mieć również rozwój i popu-
laryzacja tzw. niszowych form turystyki (Men-
diratta 2011). Ponieważ wśród przyczyn 
instytucjonalnych odnotowuje się również te, 
które wynikają z kalendarza (np. terminy 
ferii, wakacji letnich), w niektórych krajach 
podjęto działania na rzecz zróżnicowania 
terminów wakacyjnych, co w pewnym stop-
niu niweluje sezonowość w turystyce (Ben-
der i wsp. 2005). Coraz częściej podkreśla 
się, że istotną rolę w ograniczaniu zjawiska 
sezonowości odgrywają współczesne tech-
nologie informacyjne. Może to być pożytecz-
ne dla potencjalnych odbiorców (np. poprzez 
szybszy i łatwiejszy dostęp do ofert typu last 
minute), jak również dla podmiotów zarzą-
dzających destynacją (m.in. poprzez wy-
korzystanie nowoczesnych technologii do 
monitorowania ruchu turystycznego) (Lee 
i wsp. 2008).

Problem sezonowości został również za-
akcentowany i wyeksponowany w działaniach 
Unii Europejskiej. W specjalnym dokumencie 
wyróżniono osiem wyzwań dla zrównowa-
żonej turystyki europejskiej. Są to:

– ograniczenie sezonowości w popycie 
turystycznym;

– określenie wpływu transportu turys-
tycznego;

– poprawa jakości zatrudnienia w turys-
tyce;

– utrzymanie i rozwój dobrobytu oraz 
jakości życia społeczności w obliczu zmian;

– minimalizacja wykorzystania zasobów 
i produkcji odpadów;

– ochrona dziedzictwa kulturowego i przy-
rodniczego;

– umożliwienie korzystania z usług tu-
rystycznych przez wszystkie grupy społeczne;

– wykorzystanie turystyki jako narzę-
dzia globalnego zrównoważonego rozwoju 
(Action… 2007). 

ISTOTA KRAJOWYCH PODMIOTÓW 
DO SPRAW POLITYKI TURYSTYCZNEJ

Polityka turystyczna oznacza świadome od-
działywanie państwa i innych podmiotów 
na turystykę, realizowane w ramach ogólnej 
polityki gospodarczej kraju, polegające na 
określaniu celów ekonomicznych i pozaeko-
nomicznych (np. społecznych, ekologicznych) 
oraz na doborze odpowiednich środków 
i metod niezbędnych do ich realizacji (Bo-
rzyszkowski 2005). Pojęcie to obejmuje wiele 
zagadnień związanych z kreowaniem właś-
ciwego stanu i poziomu rozwoju turys tyki. 
Polityka turystyczna może być realizowa-
na na różnych szczeblach administracji pań-
stwowej i samorządowej. Oznacza to, że po-
litykę turystyczną kształtują odpowiednie 
organy. Zalicza się do nich podmioty:

– międzynarodowej polityki turystycz-
nej – Światowa Organizacja Turystyki (WTO, 
World Tourism Organisation), Komitet ds. 
Turystyki Unii Europejskiej, Organizacja 
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD, 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development);

– krajowej polityki turystycznej – pań-
stwo i jego organy ustawodawcze oraz wy-
konawcze;

– regionalnej polityki turystycznej – wo-
jewodowie i wojewódzkie sejmiki samo-
rządowe;

– lokalnej polityki turystycznej – urzędy 
gminne, starostwa, związki gmin;

– polityki turystycznej o charakterze za-
wodowym – izby gospodarcze, izby turystycz-
ne, stowarzyszenia zawodowe, np. związki 
restauratorów, hotelarzy, przewodników, 
pilotów (Gaworecki 1998).

Mnogość podmiotów występujących na 
szczeblu krajowym stwarza konieczność od-
powiedniego określenia zakresu ich odpo-
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wiedzialności. Niezależnie od tego można 
przyjąć, że najważniejszymi podmiotami po-
lityki turystycznej na szczeblu krajowym są 
wspomniane wcześniej NTO i NTA. Te dwa 
podmioty odpowiadają za najważniejsze 
aspekty krajowej polityki turystycznej: w 
przypadku NTO są to głównie funkcje ope-
racyjne (promocja, rozwój informacji turys-
tycznej), a w przypadku NTA – funkcje stra-
tegiczne (wyznaczanie ogólnych kierunków 
polityki turystycznej) (Borzyszkowski 2005). 
Podział taki występuje w większości krajów 
europejskich (od 2000 r. również w Polsce).

W literaturze przyjmuje się także, że nie-
zależnie od poziomu administracji państwo-
wej i samorządowej, najważniejsze podmio-
ty odpowiedzialne za politykę turystyczną 
można umownie nazwać destination mana-
gement organisations – DMO (czasami rów-
nież destination marketing organisations). 
Zasadniczo DMO występują w różnych for-
mach i na różnych szczeblach administra-
cyjnych – lokalnym, regionalnym i krajowym. 
Tym samym wśród DMO można wyróżnić:

– narodowe administracje turystyczne 
lub narodowe organizacje turystyczne – 
podmioty odpowiedzialne za zarządzanie 
i marketing na szczeblu krajowym;

– regionalne, prowincjonalne lub sta-
nowe DMO (lub regionalne organizacje tu-
rystyczne) – odpowiedzialne za zarządzanie 
i marketing w regionie (czasami definiowa-
nym jako region, stan lub prowincja, ale nie-
koniecznie);

– lokalne DMO – odpowiedzialne za za-
rządzanie i marketing w mniejszym niż re-
gion obszarze geograficznym lub po prostu 
w mieście (Survey… 2004).

DMO są definiowane przez WTO jako 
organizacje odpowiedzialne za zarządza-
nie i (lub) marketing poszczególnych de-
stynacji turystycznych (Survey… 2004). 
Jak twierdzą Gretzel i wsp. (2006), DMO są 
podmiotami non profit mającymi na celu 
generowanie odwiedzin turystów na danym 
obszarze.

Zakres odpowiedzialności współczesnych 
DMO jest stosunkowo szeroki. Poza działa-
niami stricte marketingowymi obejmuje też 
coraz większą liczbę zadań związanych z sze-
roko rozumianym zarządzaniem destynacją. 
Co ciekawe, są wśród nich zadania doty-
czące ograniczania zjawiska sezonowości. 

Buhalis (2000) wyraźnie podkreśla, że dzia-
łania marketingowe realizowane przez po-
szczególne DMO mają wyraźny wpływ na 
powodzenie marketingu miejsca docelo-
wego. W ramach tych badań autor wymie-
nia kilkanaście podstawowych zagadnień, 
które powinny być uwzględniane. Wśród 
nich ważne miejsce zajmuje zmniejszenie 
sezonowości poprzez dopasowanie poszcze-
gólnych segmentów rynkowych. Mówi się 
nawet, że głównym priorytetem NTO jest 
poprawa „wydajności” turystyki poprzez 
koncentrację działań na konkretnych ryn-
kach lub segmentach, która w konsekwencji 
będzie prowadziła m.in. do ograniczenia se-
zonowości (Survey… 2010). W literaturze 
przyjmuje się, że sezonowość jest jednym 
z ważniejszych czynników wywierających 
wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi 
w turystyce (Jolliffe, Farnsworth 2003). Wia-
domo natomiast, iż zagadnienie to należy do 
istotniejszych działań krajowych podmio-
tów polityki turystycznej (Borzyszkowski 
2005). Problem jest bowiem szczególnie 
ważny – okazuje się, że szeroko rozumiany 
przemysł turystyczny często jest odbierany 
jako ten, który „produkuje” nisko wykwali-
fikowane kadry, w znacznym stopniu uza-
leżnione od sezonowości (Pollock i Ritchie 
1990). Ogólnie podstawowym zadaniem 
DMO jest wzmacnianie konkurencyjności 
destynacji. Aby można było to osiągnąć, mu-
szą zostać zrealizowane 4 podstawowe cele: 
poprawa wizerunku, zwiększenie rentow-
ności gospodarki turystycznej, zapewnienie 
długoterminowego finansowania turystyki 
oraz zmniejszenie sezonowości (Ispas 2008).

Oczywiście działania (również w zakre-
sie ograniczania sezonowości) poszczególnych 
podmiotów polityki turystycznej (np. na 
szczeblu krajowym) nie mogą być odosob-
nione. Aby były skuteczne, niezbędna okazuje 
się współpraca wszystkich interesariuszy 
(stakeholders). Stąd też istotna rola DMO w 
tworzeniu odpowiedniego środowiska współ-
pracy. Poszczególnym podmiotom, szczegól-
nie sektora prywatnego, powinno też na 
tym zależeć. To one są bowiem w znacznym 
stopniu narażone na negatywne konsekwen-
cje sezonowości w turystyce (d’Angella 2014). 
DMO powinny pełnić istotną rolę w koordy-
nowaniu wysiłków partnerów publicznych 
i prywatnych, zwłaszcza w kontekście wspar-
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cia działań promocyjnych. Przyjmuje się, że 
znaczny wysiłek w tym zakresie powinien 
dotyczyć działań na rzecz ograniczania se-
zonowości (A Practical… 2007).

PRAKTYCZNE DZIAŁANIA  
PODMIOTÓW KRAJOWYCH  
NA RZECZ OGRANICZANIA  
ZJAWISKA SEZONOWOŚCI

Punktem wyjścia do analizy podejmowanych 
działań na rzecz ograniczania zjawiska se-
zonowości były coroczne raporty składane 
Komisji Europejskiej przez poszczególne pań-
stwa. Okres objęty analizą to lata 2011–2012. 
Należy podkreślić, iż nie wszystkie kraje re-
gularnie przedkładają swoje raporty, a te, 
które to robią, często nie przedstawiają dzia-
łań podejmowanych w badanym zakresie. 
W związku z tym zawarte poniżej informa-
cje (tab. 1) dotyczą jedynie wybranych państw. 
Warto dodać, że obejmują one działania za-
równo poszczególnych NTO, jak i właści-
wych ministerstw ds. turystyki (NTA).

Przedstawione w tabeli 1 informacje do-
tyczą wybranych zagadnień związanych z 
ograniczaniem zjawiska sezonowości w po-
szczególnych krajach europejskich. Warto 
zwrócić uwagę przede wszystkim na stosun-
kowo dużą różnorodność podejmowanych 
działań. Na podstawie przedstawionych in-
formacji można stwierdzić, iż analizowany 
problem znajduje wyraźne odzwierciedle-
nie w działaniach poszczególnych krajów. 
Oznacza to, że zagadnienie sezonowości jest 
uznawane za dość istotne. Poszczególne pań-
stwa (a ściślej – podmioty polityki turystycz-
nej) zdają sobie sprawę ze znaczenia tego 
problemu, niezależnie od typu organizacji, 
jak również typu destynacji.

Podsumowując przedsięwzięcia przed-
stawione w tabeli 1, można wyróżnić kilka 
istotnych sfer działalności, tj.:

– wsparcie finansowe;
– odpowiednie zapisy dotyczące analizo-

wanego zagadnienia w stosownych doku-
mentach planistyczno-strategicznych;

– rozwój poszczególnych elementów mar-
ketingu mix, zwłaszcza w sferze produktu 
i promocji;

– realizację specjalnych projektów i pro-
gramów;

– współpracę z otoczeniem zewnętrznym 
(branżą turystyczną, paraturystyczną itp.);

– rozwiązania legislacyjne; 
– rozwój odpowiedniej infrastruktury; 
– inne, np. współpracę międzynarodową.
Co interesujące, państwa tradycyjnie ko-

jarzone z rozwiniętą funkcją turystyczną 
(np. Grecja, Hiszpania) dość intensywnie 
działają na rzecz minimalizacji sezonowości. 
Nawet to, że są to kraje znajdujące się w ścisłej 
czołówce najliczniej odwiedzanych na świecie, 
nie powoduje, że analizowany problem jest 
zaniedbywany. Co więcej, działania tych kra-
jów są szczególnie widoczne, co może wyni-
kać z tego, że w znacznym stopniu zaznacza 
się w nich sezonowość (m.in. ze względu na 
położenie geograficzne).

Warto zauważyć, że przedstawione dzia-
łania często są dość oryginalne i nowator-
skie. Do tych z pewnością należy zaliczyć 
Europe Senior Tourism Program, rozwią-
zanie zwiększające aktywność turystyczną 
seniorów. Zgodnie z założeniem obywatele 
Europy, którzy ukończyli 55 lat, będą mieć 
do dyspozycji kompletny program pozwa-
lający na spędzenie wakacji w Hiszpanii poza 
sezonem turystycznym (Europe… 2014). Tym 
samym program przynosi wiele korzyści – 
z jednej strony pozwala na wykorzystanie 
turystyczne popularnych destynacji poza 
głównym sezonem turystycznym (ogranicza-
nie sezonowości), a z drugiej umożliwia do-
stęp do turystyki szerszemu gronu odbiorców 
(seniorom). Wystarczy nadmienić, iż w okresie 
od października 2010 r. do kwietnia 2011 r. z 
programu skorzystało łącznie 54 713 osób 
z 16 krajów europejskich. Warto również 
wskazać na ekonomiczny aspekt tego zjawi-
ska. Program przyczynił się do wygenerowa-
nia 35 mln euro oraz 880 nowych miejsc 
pracy. Nawet to, że rząd hiszpański łożył znacz-
ne kwoty na realizację programu, nie obni-
żył wartości ekonomicznej projektu. Sza-
cuje się, że każde 1 euro przeznaczone przez 
rząd wygenerowało 1,3 euro w postaci po-
datków (Evaluation… 2011).

W działaniach innych krajów także moż-
na wskazać na wiele interesujących rozwią-
zań w zakresie ograniczania zjawiska sezo-
nowości. Dość popularny staje się program 
Calypso (m.in. rozwiązanie stosowane w Bel-
gii czy Polsce; por. tab. 1). Zgodnie z założe-
niem, Calypso to inicjatywa Komisji Euro-
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Tab. 1. Działania wybranych krajowych podmiotów polityki turystycznej na rzecz ograniczania 
zjawiska sezonowości (dane za lata 2011–2012)

Lp. Państwo Podejmowane działania

1 Austria – Odpowiednie zapisy w dokumentach planistyczno-strategicznych
– Promocja turystyki biznesowej

2 Belgia
– Promowanie działań związanych z szerszą dostępnością usług 

turystycznych dla osób o niższych dochodach (projekt Calypso)
– Tworzenie specjalnych ofert turystycznych dla segmentów niszowych

3 Bułgaria

– Odpowiednie zapisy w Narodowej Strategii Zrównoważonego Rozwoju 
Turystyki w Bułgarii 2009–2013 (priorytet 1: dywersyfikacja krajowego 
produktu turystycznego, promocja jakości usług związanych z turystyką  
i zapewnienie ochrony konsumenckiej)

4 Chorwacja

– Popularyzacja form turystyki w mniejszym stopniu uzależnionych  
od sezonowości (np. turystyka medyczna, turystyka miejska)

– Promocja partnerstwa publiczno-prywatnego w turystyce 
– Promocja na rynkach zagranicznych okresów poza głównym sezonem 

wypoczynkowym
– Wdrożenie specjalnych programów promujących turystykę poza 

głównym sezonem: Croatian Wings, Travel Around Croatia (na rynkach 
zagranicznych) oraz Stay in Croatia, At Home Is the Best, Experience 
Croatia, Golden Years (na rynku krajowym)

5 Cypr

– Wdrażanie od 2008 r. programu Short Escapes – Great Experiences, 
promującego turystykę krajową poza głównym sezonem turystycznym  
(w tym rozwój określonych produktów turystycznych, działania 
promocyjne, wsparcie finansowe Cypryjskiej Organizacji Turystycznej)

6 Czechy – Zapis w określonych dokumentach planistyczno-strategicznych
– Realizacja programów umożliwiających zmniejszenie sezonowości

7 Finlandia

– Realizacja dwóch programów o zasięgu krajowym (OutdoorsFinland 
oraz CultureFinland) promujących zmniejszenie sezonowości poprzez 
wydłużenie podstawowego sezonu turystycznego

– Finansowe wsparcie inicjatyw umożliwiających zmniejszenie sezonowości
– Propozycja Ministerstwa Edukacji i Kultury dotycząca zmian w terminach 

ferii zimowych i wakacji letnich

8 Grecja

– Wzbogacanie oferty produktów turystycznych (np. turystyka religijna, 
turystyka gastronomiczna) przez Ministerstwo Turystyki i Grecką 
Narodową Organizację Turystyczną

– Rozwój i promocja specjalnych programów i ofert (np. Tourism for  
52 weeks)

– Opracowanie rozwiązań legislacyjnych bezpośrednio lub pośrednio 
umożliwiających zmniejszenie sezonowości

– Promocja różnorodności turystycznej całego kraju
– Tworzenie i rozwój określonej infrastruktury potrzebnej do promocji 

turystyki pozasezonowej (np. w zakresie turystyki ekologicznej)
– Uruchomienie przez Grecką Narodową Organizację Turystyczną programu 

Tourism for All, ze specjalną ofertą tzw. kuponów turystyki społecznej  
(do realizacji w okresie październik–marzec)

9 Hiszpania 
– Realizacja programu Europe Senior Tourism Program (wsparcie, w postaci 

blisko 50 000 ofert, przyjazdów turystów z różnych krajów europejskich  
w okresie październik–kwiecień)
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10. Irlandia – Kampanie marketingowe realizowane przez Tourism Ireland z naciskiem 
na jesienny udział w festiwalach i innych eventach

11. Litwa
– Zapis w Narodowym Programie Rozwoju Turystyki 2010–2013 

„Wspieranie wydarzeń kulturalnych w celu zmniejszenia sezonowości”
– Wspieranie rozwoju turystyki zdrowotnej i biznesowej

12. Malta

– Realizacja projektów ulepszających produkty turystyczne, umożliwiających 
łagodzenie zjawiska sezonowości

– Działania w zakresie rozwoju niszowych form turystyki (np. bird watching, 
turystyka społeczna) prowadzone przez Maltański Urząd Turystyczny

13. Polska

– Odpowiednie zapisy w dokumencie „Kierunki rozwoju turystyki do roku 
2015” (I.4. – Rozwój przedsiębiorczości)

– Promocja gospodarstw agroturystycznych
– Odpowiedni podział terminów ferii zimowych
– Udział w programie Calypso (podróże seniorów)
– Podpisanie deklaracji w zakresie wymiany turystów między Europą  

a Ameryką Południową

14. Słowenia
– Popularyzacja różnych okresów ferii zimowych i wakacji letnich
– Zwiększone inwestycje turystyczne, szczególnie w regionach o mniejszej 

atrakcyjności turystycznej

15. Węgry

– Projekt wymiany seniorów z Polski i Węgier
– Pobudzenie ruchu turystycznego między Polską a Węgrami poza głównym 

sezonem turystycznym
– Intensywne działania promocyjne realizowane we współpracy z branżą 

turystyczną
– Promocja eventów odbywających się poza sezonem

Opracowanie własne na podstawie rocznych raportów poszczególnych krajów przedkładanych 
Komisji Europejskiej.

pejskiej, która ma szansę poprawić jakość 
życia obywateli znajdujących się w nieko-
rzystnej sytuacji ekonomicznej lub społecz-
nej z całej Europy. Jej celem jest umożliwie-
nie podróżowania do europejskich ośrodków 
wypoczynkowych tym, którzy zwykle nie 
mogą sobie na to pozwolić; jednocześnie 
wspiera się gospodarki lokalne w radzeniu 
sobie z pozasezonowym zastojem (Calypso… 
2010). Inicjatywa Calypso była częścią 
3-letniego (2009–2011) projektu, a jej roczny 
budżet wynosił 1 mln euro. Do tej pory do 
programu przystąpiło 21 państw członkow-
skich UE i kandydujących, a na terenie Eu-
ropy odbyło się 6 spotkań warsztatowych, 
w ramach których omawiano dobre prak-
tyki i tworzenie wspólnej strategii. Powo-
łano także grupę ekspertów, składającą się 
z interesariuszy z sektora publicznego i pry-
watnego, której zadaniem jest wspierać Ko-
misję Europejską we wdrażaniu programu 
Calypso.

Powyższe projekty prawdopodobnie na-
leżą do bardziej oryginalnych w zakresie mi-
nimalizacji sezonowości. Niemniej działań 
tego typu i innych jest znacznie więcej. Pod-
sumowując, można wyraźnie zauważyć żywe 
zainteresowanie krajowych podmiotów poli-
tyki turystycznej przedstawionym proble-
mem. Można szacować, iż zagadnienie to 
w dalszym ciągu będzie odgrywać właściwą 
rolę w działaniach tych organizacji. Równie 
istotne wydaje się zainteresowanie zjawi-
skiem sezonowości innych podmiotów na 
szczeblu regionalnym i lokalnym.

PODSUMOWANIE

Przedstawione w niniejszym artykule zagad-
nienia związane ze zjawiskiem sezonowości 
i działaniami na rzecz jej ograniczania na-
leży jednoznacznie uznać za szczególnie istot-
ne. Jak podkreślono, praktycznie wszystkie 
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destynacje na świecie stoją przed problemem 
sezonowości. Jest ona zjawiskiem niebezpiecz-
nym; oddziałuje na wszystkie elementy rynku 
turystycznego, zarówno po stronie popytu, 
jak i podaży. Dlatego też w działaniach wszyst-
kich podmiotów funkcjonujących na rynku 
turystycznym (zarówno sektora prywatnego, 
jak i publicznego) powinna być widoczna 
aktywność na rzecz ograniczania sezono-
wości. Należy jednak pamiętać, iż sezono-
wości popytu w turystyce nie da się wyeli-
minować – można je jedynie ograniczyć 
(Goeldner i Ritchie 2003). Nie umniejsza to 
jednak rangi tego czynnika. Tym bardziej, 
że sezonowość powinna leżeć w obszarze 
zainteresowań naukowców i praktyków.

Ze względu na znaczenie tego zjawiska 
i fakt, że jest ono charakterystyczne dla zde-
cydowanej większości destynacji na świecie, 
należy bezwzględnie brać je pod uwagę przy 
dalszych badaniach nad turystyką (Daniel  
i Rodrigues 2010). Tym bardziej, że w litera-
turze ciągle obserwuje się deficyt badań i opra-
cowań na ten temat, m.in. w Europie Środ-
kowej (Bender i wsp. 2005). Problem jest 
o tyle ważny, że jeszcze w latach 90 XX w. 
żadne państwo Unii Europejskiej nie uzna-
wało walki z sezonowością za priorytetowy 
cel krajowej polityki turystycznej. Co więcej, 
wśród niektórych panowała opinia, że pro-
mowanie turystyki poza głównym sezonem 
może niekorzystnie wpływać na dochody 
z turys tyki w trakcie głównego sezonu (All-
-Season… 1993). Na szczęście przedstawione 
w artykule działania wybranych krajów nie 
potwierdzają tego założenia. Poszczególne 
kraje podejmują dość widoczne przedsięwzię-
cia w zakresie ograniczania sezonowości. Ich 
spektrum i charakter potwierdzają rosnącą 
aktywność w tym zakresie. Stąd też opisany 
problem staje się wiodącym zagadnieniem 
wielu aspektów polityki turystycznej poszcze-
gólnych destynacji (Markus i Landvogt 2012). 
Do najważniejszych założeń strategicznych 
w tym względzie należy zaliczyć m.in. mar-
keting, dostępność oraz sezonowość (Liit-
to 2014).
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