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Streszczenie: Artykuł prezentuje efekty przeglądu publikacji z zakresu turystyki i rekreacji, które ukazały 
się w Polsce w latach 2000–2017 i były poświęcone szeroko pojętej problematyce rynku pracy w gospo-
darce turystycznej. Badaniami objęto tylko opracowania zamieszczone w czasopismach specjalistycznych, 
monografie, rozdziały w monografiach oraz tematyczny raport ministerialny. Celem studiów literatury było 
ustalenie ewolucji nurtów tematycznych oraz przyjmowanych w nich paradygmatów i orientacji badaw-
czych. Prowadzono je z dwóch perspektyw, czyli jako klasyczną analizę tekstu oraz analizę eksploracyjną 
z zastosowaniem programu Statisica Data Miner. Badania dowiodły, że problematyka ta cieszyła się niewiel-
kim, ale rosnącym zainteresowaniem specjalistów z zakresu turystyki i rekreacji, a podejmowana przez nich 
tematyka pozostawała w ścisłej zależności z przemianami zachodzącymi na rynku pracy. Ewoluowała ona od 
zagadnień dotyczących znaczenia turystyki w stymulowaniu popytu na pracę oraz wielkości i struktury za-
potrzebowania na specjalistów w tej branży do badań skoncentrowanych na roli pracownika w efektywnym 
funkcjonowaniu przedsiębiorstw turystycznych. Zmiany w nurtach badawczych skutkowały zastępowaniem 
dominującego na początku XXI wieku paradygmatu pozytywistycznego oraz ilościowych, strukturalno-funk-
cjonalnych i ekonomiczno-przestrzennych ujęć analizowanych zagadnień na paradygmat interpertatywny 
i ujęcia humanistyczne, behawioralne, socjologiczne oraz interdyscyplinarne. 

Abstract: This paper presents results of the literature review from the field of tourism and recreation cover-
ing Polish research papers published in the years 2000–2017. The literature review concerns the main issues 
related to the labour market in tourism economy. This study examines publications in specialist journals, 
monographs, monograph chapters and a ministerial report on this topic. The aim of the literature review 
was to establish the evolution of the discussed topics, adopted paradigms and research perspectives. The 
study was conducted from two points of view, i.e. as a classic textual analysis and as an exploratory analysis 
performed using Statistica Data Miner software. The analysis indicated that there was a modest but growing 
number of publications by tourism and recreation specialists and the topics investigated by the researchers 
were closely related to the changes on the labour market. The subject matter evolved from issues concerning 
the significance of tourism in boosting demand for labour, the level and structure of demand for specialists in 
this sector, as well as research focused on the role of employees in efficient operation of tourism enterpris-
es. At the beginning of the 21st century the dominant research trends were based on a positivist paradigm, 
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quantitative structural and functional, as well as economic and spatial analyses. However, these trends were 
gradually replaced by an interpretative paradigm and humanistic, behavioural, sociological, and interdisci-
plinary approaches.
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Wstęp

Turystyka, zarówno jako kierunek kształcenia na poziomie wyższym, jak i jako przed-
miot badań naukowych, cieszy się w XXI wieku w Polsce rosnącym zainteresowaniem. 
Pierwsze ze stwierdzeń popierają wysokie ogólne liczby zgłoszeń osób chcących roz-
począć takie studia oraz liczba kandydatów ubiegająca się o jedno miejsce w procesie 
rekrutacji (MNiSW, 2016; 2017; 2018). Drugie z nich rodzi się po ilościowym przeana-
lizowaniu tomów bibliografii turystyki, monografii oraz tytułów czasopism naukowych 
poświęconych zagadnieniom z tego nurtu wiedzy. Wstępny ogląd publikacji przynosi 
refleksję, że jednym z rzadziej podejmowanych tematów były te poświęcone problema-
tyce rynku pracy w branży turystycznej. Tymczasem, w obecnych uwarunkowaniach 
społeczno-gospodarczych, rynek pracy wraz z mechanizmami jego funkcjonowania 
jest ważnym elementem badań w każdej dyscyplinie naukowej. Praca dla zdecydowa-
nej większości ludzi stała się bowiem wartością samą w sobie, a człowiek-pracownik 
ze swoimi kompetencjami jest obecnie tym dla gospodarki (także turystycznej), czym 
ropa była dla społeczeństwa postindustrialnego (Denek, 2013).

Należy zaznaczyć, że problematyka rynku pracy, rozumiana jako relacja między 
podażą a popytem, zagadnienia dotyczące zatrudnienia, kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych, mechanizmów oraz konsekwencji bezrobocia, stanowiła ważny nurt roz-
ważań specjalistów w wielu dyscyplinach naukowych w XX wieku (głównie ekonomii, 
socjologii, geografii), których badania – pośrednio i do pewnego stopnia – charaktery-
zowały turystykę/ usługi turystyczne (Piróg, 2015a). Jednak „branżowa” perspekty-
wa takich badań, wyróżniająca się przedmiotowym kontekstem dokonywanych ana-
liz, ma doniosłe znaczenie poznawcze i naukowo-badawcze. Poznanie zróżnicowania 
cech, dynamiki i kierunków przemian na rynkach pracy umożliwia ich pogłębione 
wyjaśnienie oraz formułowanie prognoz w skali lokalnej, regionalnej i globalnej, co 
jest istotne tak z punktu widzenia pracodawcy, jak i pracownika oraz instytucji kształ-
cących specjalistów. 

Artykuł jest efektem studiów literatury zmierzających do ustalenia wiodących 
problemów dotyczących rynku pracy i podejmowanych przez naukowców zajmują-
cych się turystyką i rekreacją w Polsce po 2000 roku. Poznanie aktualnego stanu badań 
w poszczególnych nurtach i ich ewolucji umożliwia wskazanie ewentualnych luk oraz 
prognozowanie dalszych kierunków naukowych poszukiwań. Stwarza także podstawy 
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m.in. do ujawnienia drogi postępu metodologicznego, co jest kluczowe w działaniach 
mających na celu umacnianie pozycji nauki o turystyce w strukturze innych nauk (Bu-
towski, 2011).

Cel badań, procedura badawcza

Dwuczłonowym celem artykułu jest:
 – dokonanie przeglądu publikacji z zakresu turystyki i rekreacji, które ukazały się 

w Polsce w XXI wieku i były poświęcone problematyce rynku pracy, oraz ustale-
nie dominujących nurtów tematycznych, przyjmowanych w nich paradygmatów 
i orientacji badawczych, 

 – wskazanie dalszych kierunków naukowych eksploracji w rozważanym zakresie.
Przedmiotem badań były teksty naukowe opublikowane po roku 2000, czyli w wa-

runkach transformującej się gospodarki, ukształtowanego wolnego rynku pracy i dyna-
micznego poszerzania się możliwości rozwoju turystyki oraz rynku pracy w tej branży 
w wyniku wejścia Polski do Unii Europejskiej. 

Tak sformułowane cele i przedmiot badań powodują, że opracowanie ma charak-
ter teoretyczno-przeglądowy. Metodą służącą ich realizacji była klasyczna analiza lite-
ratury oraz eksploracyjna analiza tekstu (ang. text mining), z wykorzystaniem modułu 
Statistica Data Miner. 

Kwerendę tekstów do przestudiowania wykonano w toku etapowej procedury ba-
dawczej (Czakon, 2011). Najpierw sporządzono zestawienie czasopism branżowych, 
znajdujących się na ministerialnej liście B, poświęconych problematyce turystyki. 
W każdym z czasopism do badań zaklasyfikowano publikacje, które w tytule, abstrakcie 
lub w słowach kluczowych zawierały minimum jeden z następujących terminów1: ab-
solwent, bezrobocie, losy zawodowe, kadry, kariera, plany zawodowe, praca, pracownik, 
pracodawca, kompetencje, kwalifikacje, miejsca pracy, samozatrudnienie, rynek pracy, 
zatrudnienie, zasoby ludzkie. Zestaw ten, przy zastosowaniu tych samych słów-kluczy, 
uzupełniono o monografie i rozdziały w monografiach (wyszukiwanie elektroniczne, 
wyszukiwarka Google Scholar) oraz o prace zamieszczone w Wybranej bibliografii pi-
śmiennictwa turystycznego 2000–2008 (Długosz, 2009). W ten sposób stworzona zo-
stała biblioteka opracowań traktujących o rynku pracy w branży turystycznej w latach 
2000–2017. Przed rozpoczęciem studiów zebranych materiałów bazę dodatkowo zwe-
ryfikowano, konfrontując ją z wstępną analizą stanu badań nad turystycznym rynkiem 
pracy w ostatnim dwudziestoleciu, wykonaną przez B. Alejziak (2014). 

Postawiony cel badań uprawniał do tego, aby nie prowadzić typowej analizy bi-
bliometrycznej zgromadzonych tekstów, czyli liczby cytowań każdej z prac czy publi-
kacji w stwierdzanych nurtach tematycznych ani liczby publikacji ogółem w poszcze-
gólnych latach. Skupiono się na klasycznej systematycznej analizie treści, która obej-
mowała identyfikację podjętych problemów badawczych, przyjętych paradygmatów 
i podejść autorów do sformułowanych przez nich celów. Do zaprezentowania rezul-
tatów scharakteryzowanej procedury zastosowano porządek chronologiczno-proble-
mowy. Spojrzenie chronologiczne pozwala na wyodrębnianie pojawiających się bądź 
wygasających trendów w podejmowanych problemach badawczych i zarejestrowanie 
cezury, czyli momentu przejścia z jednego etapu rozwoju badań do drugiego. Ujęcie 

1 W liczbie pojedynczej lub mnogiej, w odmianie przez wszystkie przypadki.
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problemowe umożliwia dokonywanie próby diagnozy stanu wiedzy w danej dziedzinie 
oraz rozpoznanie ewentualnych luk, co pozwala wyznaczyć kierunki dalszych badań. 

Wnioski płynące z klasycznej analizy literatury, dotyczące ewolucji problemów 
i podejść stosowanych przez autorów do ich rozwiązywania, uzupełniają wyniki z prze-
prowadzonej dla wszystkich zgromadzonych publikacji2 eksploracyjnej analizy tekstu 
(text mining) z zastosowaniem programu Statistica Text Miner (Gładysz, 2016; Zwierz-
chowski, 2016). Głównym jej zadaniem była ilościowa charakterystyka „nasycenia” 
tych prac terminami/pojęciami, czyli tymi samymi terminami, którymi były słowa-klu-
cze wykorzystane w procedurze kwerendalnej. 

Wyniki analizy klasycznej

Jak dowodzi przegląd literatury zgromadzonej w toku scharakteryzowanej procedury, 
rynek pracy wraz z problemami jego funkcjonowania cieszył się skromną (ilościowo 
i tematycznie), ale rosnącą naukową popularnością wśród badaczy zajmujących się 
turystyką. Fakt ten podkreśla także B. Alejziak, pisząc: „Analizując literaturę naukową 
dotyczącą turystycznego rynku pracy na przestrzeni dwóch dekad, można zauważyć, 
że nie jest ona zbyt obszerna” (Alejziak, 2014: 119). Prawdopodobnie z tego powodu 
Z. Długosz w bibliografii piśmiennictwa turystycznego nie wydzielił osobnej części po-
święconej zatrudnieniu czy rynkowi pracy (Długosz, 2009). 

Wzrost zainteresowania badaczy turystyki rynkiem pracy wydaje się mieć ścisły 
związek z nasileniem zmian na tym rynku w XXI wieku, które wynikały z nałożenia się 
na siebie dwóch ważnych i współdziałających ze sobą procesów. Była to dalsza trans-
formacja gospodarcza, dynamicznie w tym czasie zmieniająca relacje popytowo-poda-
żowe na rynku pracy oraz wejście Polski do struktur unijnych, co zapewniało ludno-
ści legalny dostęp do nowych rynków zatrudnienia. Podkreślono, że integracja Polski 
z Unią Europejską przyniesie nowe, ważne i naukowo doniosłe problemy badawcze 
dotyczące rynku pracy w turystyce. Podjęcie tych badań zalecało się przede wszystkim 
specjalistom z ekonomiki turystyki rynku pracy (Gołembski, 2003; Bosiacki, 2005). 

Nurty w badaniach z turystyki doskonale odzwierciedlają zmieniający się rynek 
pracy z jego problemami i wyzwaniami. Wymienione procesy stały się bodźcem do 
studiów nad relacją pomiędzy przemianami polityczno-gospodarczymi a zjawiskami 
zachodzącymi na rynku pracy w branży turystycznej. Podjęto rozważania nad rolą tu-
rystyki w stymulowaniu popytu na pracę w warunkach wysokiego bezrobocia w Polsce 
po 2000 roku. Zwracano jednocześnie uwagę, że inwestowanie w usługi turystyczne, 
bez poprzedzenia ich gruntowaną prognozą popytu, może nie tylko nie niwelować, ale 
wręcz nasilać niekorzystne zjawisko bezrobocia (Wyzuj, 2006). Akcentowano rolę tu-
rystyki w stymulowaniu rynku pracy na obszarach wiejskich (Burchart, Łojko, 2011). 
Przeanalizowano wpływ turystyki na zatrudnienie w skali europejskiej od początku 
transformacji ustrojowej. Ustalono m.in., że ruch turystyczny w Polsce nie miał korzyst-
nego wpływu na wzrost zatrudnienia. Polska – w świetle tych badań – jest jedynym 
krajem UE, w którym w rozpatrywanym okresie rozwój ruchu turystycznego nie wywo-
łał w zakresie zatrudnienia wzrostu znaczenia turystyki dla gospodarki, a nawet miała 
miejsce sytuacja odwrotna (Seweryn, 2015). Relacje popytowo-podażowe analizowano 

2 Prace, które nie miały wersji elektronicznej, były skanowane, poddane rozpoznaniu tekstu i wówczas 
poddawane analizie.
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też w odniesieniu do ilościowo-przestrzennego zróżnicowania sieci szkolnictwa zawo-
dowego, średniego i wyższego, przygotowującego kadry do pracy w obsłudze ruchu 
turystycznego (Tokarz-Kocik, 2016). 

Problemy wysokiej stopy bezrobocia w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku ge-
nerowały badania zmierzające do ustalenia sposobów jej zmniejszenia. Zaowocowało 
to naukowymi poszukiwaniami prowadzonymi z perspektywy oczekiwań i wymagań 
pracodawców względem pracowników. Pionierskie w tym zakresie były badania real-
nych potrzeb polskich pracodawców, których spełnienia oczekiwali oni od absolwen-
tów kierunku turystyka i rekreacja oraz hotelarstwo. Na podstawie analogowych ofert 
pracy, publikowanych w „Gazecie Wyborczej” w specjalistycznym dodatku „Praca”, zi-
dentyfikowano zawody oraz stanowiska kreujące najwięcej ofert pracy w szeroko po-
jętym przemyśle turystycznym w województwie małopolskim (Alejziak, 2005). Dążono 
także do określania potrzeb kadrowych pracodawców w branży turystycznej w wybra-
nych regionach Polski (Ziółkowski, 2013). 

Osiągana w kolejnych latach względna równowaga popytowo-podażowa na pol-
skim rynku pracy sprzyjała realizacji badań zorientowanych na potrzeby, oczekiwa-
nia i aspiracje pracownika oraz czynniki wpływające na jakość pracy w branży tury-
stycznej. W tym nurcie diagnozowano postrzeganie turystycznego rynku pracy przez 
pracowników z perspektywy atrakcyjności budowania kariery zawodowej w przedsię-
biorstwach turystycznych. Wskazano też finansowe oraz pozafinansowe determinanty 
zmniejszające zainteresowanie podejmowaniem pracy w tej branży (Bednarska, 2012; 
Bednarska, Szutowski, 2013). Oprócz aspiracji pracowników analizowano także ocze-
kiwania studentów turystyki wobec potencjalnych pracodawców. Rozpoznano czyn-
niki, które przesądzają o postrzeganiu zatrudnienia w branży jako atrakcyjnego oraz 
o zgodności planowanej kariery z kierunkiem studiów (Bednarska, Olszewski 2012; 
Bednarska, 2013; 2014). Badano opinie absolwentów kierunku turystyka na temat 
przygotowania zawodowego w kontekście wymagań stawianych im przez instytucje 
zatrudniające (Wartecka-Ważyńska, 2014) oraz samoocenę szans znalezienia pracy 
w zawodzie specjalisty ds. turystyki i rekreacji (Szark-Eckard, Augustyńska, Łubkow-
ska, Nowak, 2017). Dążono do zweryfikowania współzależności między statusem za-
trudnienia a satysfakcją z pracy w gospodarce turystycznej (Bednarska, 2015). 

Nurt determinant jakości pracy reprezentują publikacje zwracające uwagę na 
specyfikę stosunku przedstawicieli tzw. pokolenia Y do pracy (Kachniewska, Para, 
2014; Bednarska, Olszewski, 2014) oraz pokazujące wpływ różnic pokoleniowych na 
sposób wykonywania obowiązków zawodowych w branży turystycznej (Bednarska, 
Grobelna, 2017). 

Obie te optyki: pracownika oraz pracodawcy łączą ze sobą badania wybranych 
kwalifikacji i kompetencji osób pracujących w turystyce, a postrzeganych i ocenianych 
tak przez pracodawców, jak i w toku samooceny – przez pracowników. Dzięki tym ba-
daniom poznano także strukturę wykształcenia pracowników tej branży i sformułowa-
no wnioski dotyczące tego, które czynniki odpowiadają za ich dobre funkcjonowanie na 
rynku pracy (Alejziak, 2014). 

Inną perspektywą badań nad turystycznym rynkiem pracy, także wyjaśniającą oraz 
egzemplifikującą relacje popytu-podaży, jest zorientowanie się na ekonomiczno-zawo-
dowe losy absolwentów kierunku turystyka studiów wyższych. Procesami, które mogły 
skłaniać badaczy to eksploracji tej problematyki, był wzrost absolwentów tego kierun-
ku oraz trudności w pomyślnym wejściu na rynek pracy doświadczane przez większość 
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absolwentów szkół wyższych w pierwszej dekadzie XXI wieku (Piróg, 2015b). Prze-
prowadzono badania losów zawodowych absolwentów jednej uczelni, czyli magistrów 
turystyki i rekreacji AWF w Krakowie (Kruczek, 2003). Ustalono trendy w destynacjach 
zawodowych i warunkach pracy absolwentów turystyki, diagnozując sytuację 500 ab-
solwentów z 2010 roku (Borne-Januła, Banasik, 2012; Borne-Januła, 2012) oraz z roku 
2013 (MSiT, 2014). W ostatnich latach dostrzega się wzrastające badawcze zaintere-
sowanie czynnikami odpowiadającymi za pomyślne wejście na rynek pracy nowo pro-
mowanych absolwentów turystyki i rekreacji. Zwrócono uwagę na jakość potencjału 
zawodowego studentów turystyki (tzw. kapitału kariery) jako ważnego czynnika wa-
runkującego sukces tranzycyjny (Alejziak, 2017). Rozważano uwarunkowania zatrud-
nialności nowo promowanych absolwentów turystyki na przykładzie absolwentów 
Uniwersytetu Łódzkiego (Żulicki, 2017). Ustalano zależności pomiędzy praktykami za-
wodowymi (Grobelna, 2016), doświadczeniem pracy (w populacji pilotów wycieczek 
oraz animatorów czasu wolnego) (Bukowska, 2017) a zatrudnialnością absolwentów 
i kształtowaniem przyszłych kadr. 

Na podstawie analizy celów formułowanych przez autorów studiowanych publi-
kacji można też wyodrębnić nurt skupiony na poszukiwaniach i weryfikacji innowacyj-
nych metod badania oraz analiz turystycznego rynku pracy. Wypracowano metodykę 
badań struktury kwalifikacji pracowników zatrudnionych w branży turystycznej, za-
potrzebowania na kompetencje i kwalifikacje oraz popytu na pracę z wykorzystaniem 
zarówno metod wtórnych (analiza raportów, ogłoszeń o pracę), jak i pierwotnych (son-
daże – ankiety pracodawców) (Alejziak, 2007). Przedstawiono koncepcję metodyki ba-
dań zasobów ludzkich w turystyce z perspektywy pracobiorców (Bednarska, Olszew-
ski, 2015). Ukazano możliwości zastosowania konkretnych procedur badawczych za-
kładających wykorzystanie dostępnych danych statystycznych do określenia wpływu 
turystyki na rynek pracy (Jakubowska, Bosiacki, 2015). Poszukiwano metod i technik 
sprzyjających ustalaniu zmiennych determinujących sytuację absolwentów turystyki 
na rynku pracy (Żulicki, 2017).

Wyniki analizy eksploracyjnej

Z uwagi na ogólną liczbę słów-kluczy występujących w studiowanych publikacjach 
wyodrębnić można trzy grupy terminów. Do najczęściej użytych słów należały: praca, 
absolwent, pracodawca i zatrudnialność, w tym termin praca wystąpił aż 1824 razy. Po-
zostałe wymienione słowa zostały użyte kilkaset razy, czyli: absolwent 512 razy, praco-
dawca 453 razy a zatrudnialność 348 razy. 

Drugą grupę stanowią słowa, które pojawiły się między 200 a 100 razy. Są to (we-
dług kolejności): zawodowe, kompetencje, kwalifikacje, kariera, kadry, w tym słowo za-
wodowe zastosowano 178 razy, a kadry 108 razy. 

Grupa trzecia obejmuje słowa użyte mniej niż 100 razy. Autorzy najrzadziej posłu-
giwali się słowem zasoby (10), losy zawodowe (15), zasoby ludzkie (19). 

Ze względu na odsetek publikacji, w których wystąpiło dane słowo-klucz, bez-
sprzecznymi liderami są terminy: praca (96,7%) zatrudnialność (90%) i pracodawca 
(80%). Bardzo dużo publikacji zawiera także słowo rynek i zawodowe (po 66,7%) oraz 
kadry i absolwent (po 63,3%). Słowami, które znalazły się w najmniejszej liczbie tek-
stów, są: losy zawodowe i losy, których użyto odpowiednio w 16,7% i w 20% publikacji 
(patrz tab. 1).
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Tab. 1. Nasycenie analizowanych tekstów słowami-kluczami 

Słowo-klucz Liczba wystąpień 
(ogółem) Liczba artykułów Odsetek 

wystąpień Odsetek artykułów

absolwent 512 19 12,6 63,3
bezrobocie 82 9 2,0 30,0
kadry 108 19 2,7 63,3
kariera 112 17 2,7 56,7
kompetencje 135 16 3,3 53,3
kwalifikacje 116 16 2,8 53,3
losy 30 6 0,7 20,0
losy zawodowe 15 5 0,4 16,7
praca 1824 29 44,8 96,7
pracodawca 453 24 11,1 80,0
pracownik 42 11 1,0 36,7
rynek 89 20 2,2 66,7
zasoby 10 6 0,2 20,0
zasoby ludzkie 19 7 0,5 23,3
zatrudnialność 348 27 8,5 90,0
zawodowe 178 20 4,4 66,7
RAZEM 4073 30 100,0 100,0

Źródło: opracowanie własne

Analiza text mining, prowadzona z uwagi na liczbę słów kluczowych w ujęciu chro-
nologicznym, pokazuje czasowe trendy przemian zainteresowania się badaczy poszcze-
gólnymi zagadnieniami. Stałe i duże zainteresowanie, wyrażone średnią liczbą wystą-
pienia słowa-klucza przypadającą na jeden artykuł, widoczne jest wobec kwestii pracy 
oraz zatrudnialności. Także stałe, niewielkie (ujawnione w małej liczbie artykułów) za-
interesowanie dotyczyło zasobów ludzkich, losów zawodowych czy rynku. Trendy zmian 
w koncentracji uwagi naukowców w latach 2000–2017 na procesach zachodzących na 
rynku pracy w gospodarce turystycznej ujawniają się poprzez słowa: absolwent, karie-
ra czy kompetencje. Wszystkie te terminy występują znacznie częściej po roku 2012 
i to zarówno w przeliczeniu na jeden artykuł, jak i z uwagi na łączną liczbę publikacji 
zawierających te słowa (patrz tab. 2). 

Tab. 2. Zmiany w nasyceniu badanych tekstów słowami-kluczami w latach 2003–2017

Słowo-klucz
Średnia liczba słowa na artykuł

2003 2005 2006 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017

absolwent 15 1 2 0 36 3 56 1 16 27

bezrobocie 0 1 25 3 3 6 14 8 0 0

kadry 0 2 0 11 6 2 13 1 5 4

kariera 0 1 0 4 1 11 9 2 19 5

kompetencje 0 1 0 2 1 3 17 0 0 5

kwalifikacje 1 16 1 6 2 3 13 0 5 4
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losy 0 0 0 0 5 0 10 0 4 3

losy zawodowe 3 0 0 0 3 0 4 0 0 1

praca 27 72 46 155 24 60 87 52 51 69

pracodawca 1 100 3 42 11 11 26 3 10 12

pracownik 0 10 0 10 4 4 3 0 1 1

rynek 0 2 9 1 1 5 4 9 1 6

zasoby 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0

zasoby ludzkie 1 1 0 0 0 1 4 5 3 0

zatrudnialność 4 9 17 13 9 17 16 16 7 12

zawodowe 1 19 0 7 5 5 13 0 6 10

Źródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Przeprowadzone klasyczne studia literatury oraz analizy eksploracyjne wskazują, że 
w latach 2000–2017 w publikacjach poświęconych pracy w turystyce dokonała się 
chronologiczna ewolucja nurtów badawczych, podejmowanych w ich obrębie pro-
blemów oraz przyjmowanych do ich rozwiązania koncepcji teoretycznych. Porządek 
zmian w tematyce wydaje się być indukowany (oprócz indywidualnych zainteresowań 
poszczególnych badaczy) przemianami społeczno-gospodarczymi i politycznymi za-
chodzącymi na krajowym oraz europejskim rynku pracy. 

Jak ujawniono w toku analizy klasycznej, na początku XXI wieku dostrzec można 
skłanianie się badaczy ku paradygmatowi pozytywistycznemu, ilościowym struktural-
no-funkcjonalnym oraz ekonomiczno-przestrzennym ujęciom analizowanych zagad-
nień. Przedmiotem badań był głównie rynek pracy rozumiany jako miejsce zachodze-
nia reakcji popytowo-podażowych w branży turystycznej oraz pracodawca z jego wy-
maganiami/oczekiwaniami wobec potencjalnych pracowników. Wraz ze zwiększaniem 
się popytu na pracę w ogóle (w tym w turystyce) następowała zmiana optyki badaw-
czej. Zaczęły dominować publikacje zasadzone na paradygmacie interpretatywnym, 
pokazujące problemy w ujęciu humanistycznym, behawioralnym, socjologicznym oraz 
interdyscyplinarnym. Prowadzone analizy mają charakter jakościowo-typologiczny. 
Przedmiotem badań stawał się coraz częściej konkretny lub potencjalny pracownik 
branży turystycznej, z jego kapitałem kwalifikacyjno-kompetencyjnym, filozofią życia 
i oczekiwaniami wobec kariery zawodowej. Ten, stwierdzony w pracach polskich na-
ukowców, zwrot ku koncentracji badawczej uwagi na pracowniku, już wcześniej nastą-
pił w tego typu badaniach prowadzonych w innych krajach (Ladkin, 2011). 

Analiza text mining pokazała, że bez względu na przyjmowane paradygmaty i uję-
cia, podejmowane tematy badawcze, przestudiowane publikacje zdecydowanie orientu-
ją się – oprócz oczywistego wątku pracy – na kwestie pracodawcy oraz zatrudnialności 
i popytu na pracę. Dużą uwagę autorzy oddali także podaży pracy, czyli zasobom pracy/
pracownikom/potencjalnym pracownikom (absolwentom), a dokładnie ich kompeten-
cjom i kwalifikacjom. Najmniejszą popularnością cieszyła się, jak dotąd, weryfikacja 
chłonności rynku pracy w branży turystycznej prowadzona z uwagi na losy zawodowe 
absolwentów uczelni wyższych. Inicjuje się nurt badań poświęconych pracownikowi/



Problematyka pracy w badaniach z zakresu turystyki w Polsce… 271

absolwentowi studiów na kierunku turystyka, a dokładnie jego oczekiwaniom wobec 
pracy i kariery w gospodarce turystycznej. 

Mimo odnotowanego zwiększającego się zainteresowania naukowców problema-
tyką pracy w turystyce wydaje się, że jest to obszar ciągle niedoeksplorowany i to nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie. Poszukiwanie przyczyn tego stanu nie kończy się pro-
stymi rezultatami. Jednym z podstawowych powodów jest brak dostępnych i wyczer-
pujących baz danych o rynku pracy w branży turystycznej. Nadto, w przypadku badań 
opartych na danych wtórnych, dużym ograniczeniem jest poufność wielu informacji 
wynikająca z ochrony danych osobowych. Z kolei badania pierwotne wiążą się z dużą 
czasochłonnością, wysokimi kosztami i ryzykiem niskiej responsywności wytypowanej 
do badań populacji. Wymienione trudności nie zmieniają faktu, że problematyka pracy 
w branży turystycznej wymaga dalszych badań naukowych. W świetle literatury do naj-
ważniejszych problemów, które powinny być podjęte, należy zaliczyć:

 – Mobilność i migracje zagraniczne pracowników gospodarki turystycznej. Nadal 
bardzo ważne jest badanie bezrobocia jako bodźca do emigracji zarobkowych, ale 
rodzi się też konieczność diagnozy innych czynników zachęcających pracowników 
do mobilności oraz stopnia ich oddziaływania na tempo i kierunki migracji. Szcze-
gólnie oczekiwane są opracowania podejmujące problem w skali ponadregional-
nej i globalnej. Wzrasta potrzeba badań nad wpływem migrantów zarobkowych 
na kształtowanie się nowych struktur społecznych i zawodowych w branży tury-
stycznej. Migracjami (także Polaków) w celu znalezienia zatrudnienia w turysty-
ce zajmują się już aktywnie badacze w innych krajach (Szivas, Riley, Airey, 2003; 
Baum, Hearns, Devine, 2007; Janta, Ladkin, 2009; Janta, Brown, Lugosi, Ladkin, 
2011). W polskiej literaturze dostrzega się lukę badawczą w tym zakresie. Podob-
nie niezbadane jest zjawisko napływu zagranicznych pracowników do polskiej 
branży turystycznej. Studia na kierunku turystyka cieszą się dużym zainteresowa-
niem wśród młodzieży ukraińskiej (Kapera, 2017). Jest to przesłanka do podjęcia 
badań m.in. nad destynacjami zawodowymi tych absolwentów i ich wpływem na 
wielkość podaży specjalistów w branży.

 – Specyfikę rynku z uwagi na rosnącą feminizację branży turystycznej. Podkreśla się 
niedobór badań tzw. ścieżek przemian w stylu życia kobiet, wynikających z pracy 
w turystyce i związanych z nią zmian modelu rodziny oraz sytuacji demograficznej 
w wybranych regionach (Ladkin, 2011). 

 – Mechanizmy (zmiany), którym podlega lub które indukuje pracownik w gospo-
darce turystycznej. Potrzebne jest wieloaspektowe poznanie ponadnarodowej or-
ganizacji pracy w turystyce jako czynnika kreującego modele kariery zawodowej 
i specyficzne struktury oraz relacje społeczne, powodujące przestrzenne zróżnico-
wanie popytowe na specjalistów.
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