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Wstęp

Turystyka jest ważnym czynnikiem aktywizującym życie społeczne i gospodarcze 
obszaru. Jej rola nabiera podstawowego znaczenia, gdy prezentuje jedyny bądź dominu-
jący przejaw tego życia. Ma to często miejsce na obszarach bogatych w walory mające 
dobroczynny wpływ na samopoczucie i zdrowie ludzi. Turystyka, która rozwija się w ich 
obrębie, nosi nazwę zdrowotnej. Aktywizujący charakter turystyki zdrowotnej polega na 
wytwarzaniu układu wzajemnych powiązań między grupami ludzi, którzy są zaintereso-
wani i biorą udział w jej rozwoju. Ponieważ leży ona w ich interesie, noszą one nazwę 
grup interesu. Do podstawowych należą mieszkańcy obszaru turystycznego, przedsię-
biorcy sektora turystycznego prowadzący tutaj swoją działalność oraz społeczeństwo 
jako całość, zainteresowane rozwojem obszaru jako fragmentu narodowego dziedzictwa 
kulturowego. Grupą interesu są również turyści. Każdej z tych grup przypisać można 
jeden nadrzędny cel1.

Podstawowym celem społeczności lokalnej zamieszkującej obszar jest podnoszenie 
jakości życia. Zasoby i walory turystyczne obszaru turystycznego oraz związana z nimi 
turystyka stanowią potencjalnie największe źródło przychodów pozwalających poprawiać 
tę jakość. Społeczności zależy w związku z tym, żeby liczba przybywających turystów była 
jak największa, chociaż z drugiej strony, jest oczywiste, że przy takim podejściu prędzej czy 

1 Przypuszczalnie najdłuższą listę grup interesu przedstawiono w P.F.J. Eagles, S.F. McCool, C.D. Haynes, 
Sustainable Tourism in Protected Areas. Guidelines for Planning and Management, World Commission on Pro-
tected Areas (WCPA), Best Practice Protected Area Guidelines Series No. 08, IUCN – The World Conservation 
Union 2002, s. 10.
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później dewastacji zaczną ulegać zasoby i walory turystyczne, a więc zanikać przyczyna, 
dla której pojawiają się turyści2.

Celem przedsiębiorstw sektora turystycznego jest maksymalny zysk, a to sprawia, że 
prezentują punkt widzenia sprzyjający eksploatacyjnemu podejściu do zasobów obszaru 
turystycznego.

Społeczeństwu zależy na zachowaniu walorów obszaru turystycznego dla przyszłych 
pokoleń w możliwie najmniej zmienionej postaci. W jego imieniu występują władze lokalne 
zarządzające obszarem i dysponujące instrumentami prawa3. 

Turyści stanowią grupę interesu o nieskomplikowanych oczekiwaniach. Jest nimi eks-
ploatacja zasobów środowiska, i to taka, która pozwala w możliwie maksymalnym stopniu 
zadowolić ich potrzeby i oczekiwania. Zdarzają się turyści świadomi wagi problemu ochro-
ny zasobów. Stanowią niestety niewielki odsetek całości, której „apetyt” na konsumpcję 
walorów turystycznych nieuchronnie prowadzi do ich dewastacji4.

Jak widać na podstawie powyższego opisu, interesy charakterystyczne dla poszcze-
gólnych grup sprowadzić się dają do dwóch podstawowych: 
 – z jednej strony, zwiększenia eksploatacji zasobów, za czym opowiadają się turyści i firmy 

turystyczne, a pośrednio ta część społeczności lokalnej, która żyje z obsługi turystów, 
 – z drugiej strony, minimalizacji efektów eksploatacji, na czym zależy pozostałej części spo-

łeczności lokalnej, nieczerpiącej dochodów z turystyki, społeczeństwu jako całości oraz 
chroniącym jego interesu władzom lokalnym zarządzającym obszarem turystycznym.
Na obszarze turystycznym dochodzi zatem do konfliktu między dwoma zasadniczymi 

interesami reprezentowanymi przez dwie szerokie grupy składające się z mniejszych 
grup interesu. Jedynym sposobem rozwiązania konfliktu jest postępowanie zgodne z za-
sadami rozwoju zrównoważonego. Turystyka podporządkowana tym zasadom nosi nazwę 
zrównoważonej. Można ją zdefiniować jako 

[…] taki pożądany stan turystyki na obszarze turystycznym, w sensie określonej 
struktury ruchu turystycznego i jego dynamiki, który stanowi kompromis między 
oczekiwaniami i potrzebami wszystkich grup interesu, zaangażowanymi w rozwój 
turystyki na tym obszarze5. 

Przedmiot i cel artykułu oraz zastosowana metoda

Przedmiotem badania opisanego w artykule jest obszar turystyczny mieszczący się 
w granicach Szczawna-Zdroju, uzdrowiska w powiecie wałbrzyskim, oraz stan rozwoju 
turystyki zdrowotnej na tym terenie.

2 J. Saarinen, Traditions of sustainability in tourism studies, “Annals of Tourism Research” 2006, t. 33, s. 1121–
1140.
3 Tourism and Local Agenda 21, The Role of Local Authorities in Sustainable Tourism, ICLEI 2003.
4 L. Mazurkiewicz, O istocie turystyki zrównoważonej, „Turystyka i Rekreacja” 2010, t. 6, s. 5–16.
5 Ibidem; zob. także L. Mazurkiewicz, O turystyce zrównoważonej oraz procesie  jej planowania, „Turystyka 
i Rekreacja” 2015, z. 16(2), s. 25–37.
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Celem artykułu jest przedstawienie prostej metody pokazującej:
 – jak określić stan rozwoju turystyki zdrowotnej w układzie wzajemnych powiązań między 

podstawowymi grupami interesu na obszarze atrakcyjnym turystycznie; 
 – jak ocenić poziom zaspokojenia ich interesów;
 – i jak na tej podstawie ustalić, na ile turystyka prezentuje stan zrównoważony, (stan ten 

może przybierać różne poziomy zaawansowania). 
Aby zrealizować założony cel, zastosowana zostanie metoda, której założenia omó-

wiono niżej. Ponieważ skupiono się głównie na niej, artykuł ma przede wszystkim me-
todologiczny charakter. Postarano się jednak uzupełnić proponowane podejście próbą 
empirycznej weryfikacji. Nie miała ona dostarczyć wyczerpującej analizy stanu rzeczy 
i możliwie obszernego zbioru wyników – nastawiona była na samą metodę, głównie 
z punktu widzenia jej założeń, a nie jedynie na empiryczne rezultaty. Jej zadaniem było 
ustalenie, czy przyjęte założenia przystają do rzeczywistości i pozwolą otrzymać wyniki, 
które dadzą się weryfikować empirycznie.

Założenia metody

Na rycinie 1 zilustrowano istotę zjawiska turystyki zrównoważonej w takim ujęciu, jakie 
przedstawiono w podanej wcześniej definicji. Pokazano na niej dwa razy ten sam układ 
czterech zmiennych charakteryzujących hipotetyczny stan rozwoju dowolnego rodzaju 
turystyki, a więc także zdrowotnej. Poszczególne zmienne odnoszą się do czterech grup 
interesu wymienionych w definicji. Mamy zatem turystów odwiedzających obszar, jego 
mieszkańców, przedsiębiorców prezentujących sektor turystyczny i społeczeństwo repre-
zentowane przez władze lokalne.

Każda zmienna ma postać wyskalowanego odcinka składającego się z dwóch skiero-
wanych przeciwlegle wektorów. Skierowany do góry – prezentuje wielkość możliwych do 
osiągnięcia korzyści, skierowany do dołu – rozmiary niekorzyści. Punkty skali pokazują 
wielkość zmian w zakresie korzyści i niekorzyści, jakie nastąpiły w stosunku do określonego 
momentu czasu w przeszłości. Im dalej położone są od początku skali (małe kółko ozna-
czające zero, w miejscu gdzie spotykają się obydwa wektory), tym większa jest zmiana.

Na każdym wykresie linia przerywana łączy punkty zerowe. Jej przebieg oznacza, że 
nie nastąpiły zmiany w odniesieniu do korzyści (niekorzyści) związanych z działalnością 
poszczególnych grup interesu i układ pozostaje w stanie stagnacji.
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Rycina 1. Wykres ilustrujący założenia metody opisanej w tekście

Źródło: opracowanie własne.

Linia ciągła na wykresie A obrazuje sytuację, gdy każda grupa interesu, z wyjątkiem 
społeczeństwa, osiąga określoną korzyść. W przypadku społeczeństwa nie nastąpiła 
żadna zmiana. Nie osiągnęło ono korzyści, ale nie odnotowało również niekorzyści. Jest 
to przykład sytuacji, gdy rozwój turystyki prezentuje pożądany (zrównoważony) stan. 
Wszyscy są co najmniej zadowoleni, ponieważ nikt nie traci. Taka sytuacja zdarza się 
jednak rzadko. Znacznie częściej dochodzi do tego, co pokazano na wykresie B, i jest 
to najbardziej typowa sytuacja. Niekorzyści stają się z reguły udziałem dwóch grup inte-
resu, mieszkańców i społeczeństwa. Kosztem ich obydwu dwie kolejne grupy – turyści 
i przedsiębiorcy – osiągają zadowolenie z konsumpcji produktu turystycznego. Mieszkańcy 
narzekają najczęściej na uciążliwości życia codziennego, społeczeństwo – na stopniową 
dewastację zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym przede wszystkim otoczenia przyrod-
niczego, które pojawiają się po przekroczeniu określonego progu chłonności turystycznej 
obszaru. Zgodnie z przedstawioną wyżej definicją, turystyka osiągnie stan zrównoważony 
tylko wtedy, gdy doprowadzi się do kompromisu między wszystkimi grupami. Pojawi się 
on wtedy, gdy zmniejszy się liczbę turystów, w takim jednak stopniu, aby przedsiębiorcy 
nie ponosili strat, a więc nie odnotowywali niekorzyści, a jednocześnie mieszkańcy i spo-
łeczeństwo odczuli poprawę wynikającą ze zmniejszonej intensywności wpływu turystów 
na stan otoczenia przyrodniczego i samopoczucie mieszkańców. 

Jest to jednak uproszczony sposób interpretacji problemu turystyki zrównoważonej. 
Po pierwsze, dlatego że trudno jest zmniejszyć liczbę turystów w sytuacji, gdy obszar jest 
atrakcyjny i przyciąga ich coraz więcej. Z drugiej strony, mieszkańcy zdają sobie sprawę 
z tego, że zmniejszenie tej liczby ograniczy wpływy do budżetu lokalnego, a to odbije się 
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na poziomie ich życia. Po trzecie, eksploatacja turystyczna i jej negatywne skutki są nie-
uniknione. Nie ma ruchu turystycznego, który nie przynosi żadnych strat. Mogą być większe 
bądź mniejsze, nigdy jednak nie zanikają zupełnie. Dlatego współczesne podejście do 
turystyki zrównoważonej opiera się na założeniu, że obowiązuje ona tak długo, jak długo 
przychody z nią związane (korzyści) rekompensują pojawiające się koszty (niekorzyści), 
lub mówiąc inaczej – bilans korzyści i strat pozostaje dodatni.

Grupy interesu powiązane z turystyką zdrowotną na badanym 
obszarze

Turystyka zdrowotna na obszarze uzdrowiska Szczawno-Zdrój tworzy wzajemnie 
powiązany układ ośmiu grup interesu. Należą do niego trzy grupy turystów, dwie grupy 
mieszkańców, grupa biznesmenów, dyrekcja uzdrowiska oraz władze lokalne. 

Trzy grupy turystów to:
 – pacjenci (kuracjusze) przebywający w uzdrowisku dzięki skierowaniom do tutejszych 

sanatoriów i nieponoszący kosztów leczenia; ich zachowania turystyczne, rozumiane 
jako odpłatne korzystanie z usług oferowanych przez miejscowy biznes turystyczny, 
sprowadzają się do wizyt w kawiarniach, barach i restauracjach oraz udziału w im-
prezach rozrywkowych, 

 – pacjenci (kuracjusze) przybywający do uzdrowiska na własny koszt i na własny koszt 
korzystający z usług leczniczych, a także z oferty turystycznej oferowanej przez miej-
scowy biznes turystyczny,

 – turyści przyjeżdżający do uzdrowiska niekoniecznie w celach leczniczych; są to turyści 
weekendowi przybywający z pobliskiego Wałbrzycha; korzystają głównie z walorów 
klimatycznych i możliwości, jakie daje baza gastronomiczna i rozrywkowa.
Stosunek do walorów przyrodniczych jest taki sam w przypadku każdej z powyższych 

grup. W mieście dominuje zieleń parkowa, a jednocześnie otoczone jest ono dużymi 
połaciami lasów. Aktywność turystów nie ma charakteru dewastującego. Korzystają oni 
z dwóch parków: zdrojowego oraz miejskiego. Dobrze wytyczone ścieżki sprawiają, że 
rzadko można spotkać turystów niszczących zieleń. Olbrzymia większość spaceruje ścież-
kami, korzystając z możliwości wdychania uzdrawiającego powietrza. Ci, dla których jest 
to za mało, udają się do lasu i tam mogą się opalać lub zażywać różnych form rekreacji.

Mieszkańców miasta podzielić można na dwie grupy prezentujące różny stosunek do 
turystów i turystyki. 
1. Większą grupę stanowią ci mieszkańcy, którzy nie prowadzą własnego biznesu tu-

rystycznego. Najczęściej kształtują nastawienie do turystyki na podstawie kontaktów 
z turystami, ale także obserwując zmiany zachodzące w wyglądzie miasta czy odczu-
wając zmiany w ilości i poziomie usług miejskich. Zmiany te są odbiciem stanu środków 
posiadanych przez władze i zależą od napływu pieniędzy do budżetu. Częścią tej grupy 
są ludzie zatrudnieni w uzdrowisku i dla nich kryterium oceny turystyki jest ich sytuacja 
związana z możliwością i korzyściami, jakie daje zatrudnienie. Jest to grupa interesu 
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wrażliwa nie tylko na to, jak zachowują się turyści, ale także na zmiany w środowisku 
przyrodniczym. 

2. Mniejszą grupę stanowią mieszkańcy prowadzący własną działalność gospodarczą. Są 
to właściciele sklepów, lokali gastronomicznych, miejsc rozrywki i miejsc świadczenia 
różnego rodzaju usług, z których korzystają zarówno turyści, jak i miejscowi. Do tej 
grupy zaliczono także mieszkańców wynajmujących pokoje dla przyjezdnych gości. 
Nastawienie wszystkich do turystyki jest funkcją korzyści płynących z ich pracy. Pre-
zentują mniejszą wrażliwość w stosunku do zmian w otoczeniu przyrodniczym, chociaż 
uznają, że istnieje pewien górny pułap jego pojemności, powyżej którego eksploatacja 
otoczenia przez turystów jest niedopuszczalna. 
Osobną grupą są właściciele hoteli, właściciele firm świadczących usługi w zakresie 

odnowy biologicznej oraz właściciele prowadzący turystyczny biznes, wszyscy niebędący 
mieszkańcami miasta. W Szczawnie-Zdroju znajdują się dwa hotele i kilkanaście pensjo-
natów, a kuracjuszy w zakresie odnowy biologicznej obsługuje parę firm. Kondycja tych 
podmiotów jest ściśle związana z liczbą przybywających turystów i kuracjuszy. 

Kolejną grupę stanowi społeczeństwo, o którego interes dba dyrekcja uzdrowiska 
oraz władze lokalne. Dyrekcja zarządza sanatoriami oraz towarzyszącą im infrastrukturą 
leczniczą. Jest odpowiedzialna za ich stan techniczny oraz funkcjonowanie, a więc za stan 
określonej części zasobów dziedzictwa kulturowego obszaru. Obok sanatoriów w mieście 
znajduje się kilka budynków należących wcześniej do Funduszu Wczasów Pracowniczych. 
W badanym okresie nie miały właściciela i pozostawały niezagospodarowane.

Władze lokalne odpowiadają za stan infrastruktury miejskiej oraz stan walorów przy-
rodniczych na obszarze miasta, a więc kolejny, ważny fragment zasobów dziedzictwa 
kulturowego obszaru. Obok szeregu budynków stanowiących obiekty architektury miejskiej 
o historycznym znaczeniu znajdują się tutaj dwa parki, uzdrowiskowy, położony w strefie 
A i miejski, wchodzący w znacznym stopniu w skład tej strefy. 

Stan rozwoju turystyki zdrowotnej na badanym obszarze

Stan rozwoju turystyki opisano w modelu przy pomocy ośmiu wymienionych niżej 
zmiennych, opierając się na przedstawionych wcześniej założeniach. Prezentują one 
zmiany w zakresie:

 – poziomu zadowolenia turystów-kuracjuszy niepłacących za pobyt,
 – poziomu zadowolenia turystów-kuracjuszy płacących za pobyt,
 – poziomu zadowolenia turystów weekendowych, 
 – poziomu korzyści wynikających z turystyki w opinii mieszkańców oferujących usługi 

turystyczne, 
 – poziomu korzyści wynikających z turystyki z punktu widzenia mieszkańców niezaan-

gażowanych w turystyczny biznes,
 – poziomu korzyści z tytułu przychodów osiąganych przez firmy pozamiejscowe, oferujące usłu-

gi turystyczne (dwa hotele, dwie firmy odnowy biologicznej, cztery piwiarnie, parę sklepów),
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 – poziomu korzyści w opinii społeczeństwa wynikających ze stanu zasobów dziedzictwa 
kulturowego,

 – poziomu korzyści w opinii społeczeństwa wynikających ze stanu walorów przyrodniczych.
Jak widać, zmiany oceniane są w kategoriach korzyści i niekorzyści osiąganych przez 

poszczególne grupy interesu. Ich bilans stanowi miarę tego, na ile turystyka zdrowotna ma 
zrównoważony charakter. Stopień tego zrównoważenia jest tym wyższy, im większa jest 
w bilansie przewaga korzyści nad niekorzyściami w odniesieniu do wszystkich zmiennych 
charakteryzujących nastawienie poszczególnych grup interesu. 

Na rycinie 2 przedstawiono układ ośmiu zmiennych charakteryzujących stan rozwoju 
turystyki zdrowotnej w Szczawnie-Zdroju. Podobnie jak w przypadku opisanego wcześniej 
hipotetycznego modelu, każda zmienna ma postać wyskalowanego odcinka składającego 
się z dwóch skierowanych przeciwlegle wektorów prezentujących wielkość możliwych do 
osiągnięcia korzyści lub niekorzyści. Punkty skali pokazują wielkość zmian, jakie nastąpiły 
w stosunku do określonego momentu czasu w przeszłości. W metodzie przyjęto moment 
czasu odległy o trzy lata.

Metoda badania 

Badanie miało na celu przetestować proponowaną metodę przede wszystkim z punktu 
widzenia poprawności jej założeń. Nie można było jednak pominąć kwestii jej przystawania 
do rzeczywistości. Aby zweryfikować jedno i drugie, przeprowadzono badanie, które z uwagi 
na dużą odległość z Warszawy do miejsca badania oraz ograniczone możliwości czasowe 
przybrało formę pomiaru pilotażowego. Przeprowadzono je w oparciu o kwestionariusz 
wywiadu, w którym odpowiedzi skalowano metodą jakościową. Wywiady przeprowadzono 
w sierpniu 2013 roku, mając do dyspozycji tylko dwa dni. Do badania wybrano niewielką liczbę 
przedstawicieli poszczególnych grup interesu. Dobór miał charakter przypadkowy, głównie 
z powodu małej ilości czasu. Było to 6 kuracjuszy ze skierowaniami (głównie z Sanatorium 
Uzdrowisko), 5 kuracjuszy płacących za pobyt, 6 turystów weekendowych, 6 mieszkańców, 
5 mieszkańców wynajmujących pokoje, 4 właścicieli firm usługowych plus szefowa działu 
promocji hotelu Rivendale, 3 pozamiejscowi właściciele prowadzący piwiarnie i sklepy.
1. Turystom-kuracjuszom stawiano trzy pytania:

 – ile lat minęło od poprzedniego pobytu (jeżeli mniej niż trzy lata, rezygnowano 
z zadawania następnych pytań)?

 – czy Pana/Pani pobyt finansowany jest przez państwo/z własnej kieszeni? 
 – jak bardzo zmienił się poziom Pana/Pani zadowolenia/niezadowolenia z obecnego 

pobytu w porównaniu z poprzednim pobytem? 
2. Turystom weekendowym stawiano następujące pytanie:

 – jak bardzo zmienił się poziom Pana/Pani zadowolenia/niezadowolenia z przyjazdów 
do Szczawna-Zdroju na przestrzeni ostatnich trzech lat?

3. Mieszkańcom nieprowadzącym własnej działalności usługowej zadawano następujące 
pytanie:
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 – proszę ocenić, na ile zmieniło się Pana/Pani pozytywne lub negatywne nastawienie 
do turystyki na przestrzeni ostatnich trzech lat? 

We wszystkich trzech przypadkach, w odniesieniu zarówno do oceny poziomu za-
dowolenia/niezadowolenia, jak i pozytywnego/negatywnego nastawienia do turystyki, 
obowiązywała poniższa skala: 

 – bardzo wyraźnie [5], 
 – wyraźnie [4],
 – średnio [3],
 – niewiele [2],
 – bardzo niewiele [1], 
 – w ogóle [0]. 

4. Mieszkańcom prowadzącym własną działalność usługową, a także biznesmenom, 
zadawano następujące pytanie:

 – proszę ocenić, na ile korzystna/niekorzystna okazała się działalność prowadzona 
przez Pana/Panią na przestrzeni ostatnich trzech lat? 

Dla oceny działalności przyjęto poniższą skalę: 
 – bardzo korzystna/niekorzystna [5], 
 – więcej niż średnio korzystna/niekorzystna [4],
 – średnio korzystna/niekorzystna [3],
 – mało korzystna/niekorzystna [2],
 – bardzo mało korzystna/niekorzystna [1], 
 – ani korzystna, ani niekorzystna [0].

5. Wszystkim grupom interesu zadano dwa pytania dotyczące korzyści lub niekorzyści 
związanych ze stanem zasobów kulturowych i przyrodniczych. Pierwsze dotyczyło 
otoczenia przyrodniczego i brzmiało następująco: 
 – na ile korzystne/niekorzystne okazały się zmiany w stanie otoczenia przyrodniczego? 

Drugie pytanie odnosiło się do stanu zasobów kulturowych:
 – na ile korzystne/niekorzystne okazały się zmiany w stanie zasobów kulturowych? 

Dla oceny zmian w otoczeniu przyrodniczy oraz w stanie zasobów kulturowych przyjęto 
tę samą skalę, którą zastosowano w odniesieniu do mieszkańców prowadzących własną 
działalność usługową oraz biznesmenów. 

Wyniki badania przedstawiono na rycinie 2. Litery (nad wektorami symbolizującymi po-
szczególne zmienne) oznaczają kolejno: K – kuracjuszy ze skierowaniami, Kp – kuracjuszy 
płacących za pobyt i usługi, T – turystów weekendowych, M – mieszkańców, Mb – miesz-
kańców zaangażowanych w biznes turystyczny, B – biznesmenów (właścicieli prowadzą-
cych turystyczny biznes niebędących mieszkańcami miasta), Op – otoczenie przyrodnicze, 
Zk – zasoby (obiekty) dziedzictwa kulturowego. Kolejne punkty skali, począwszy od punktu 
zerowego, oznaczają zmianę: bardzo małą, małą, średnią, dużą, bardzo dużą. 

KKpTMMb BOpZk
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 – proszę ocenić, na ile zmieniło się Pana/Pani pozytywne lub negatywne nastawienie 
do turystyki na przestrzeni ostatnich trzech lat? 

We wszystkich trzech przypadkach, w odniesieniu zarówno do oceny poziomu za-
dowolenia/niezadowolenia, jak i pozytywnego/negatywnego nastawienia do turystyki, 
obowiązywała poniższa skala: 

 – bardzo wyraźnie [5], 
 – wyraźnie [4],
 – średnio [3],
 – niewiele [2],
 – bardzo niewiele [1], 
 – w ogóle [0]. 

4. Mieszkańcom prowadzącym własną działalność usługową, a także biznesmenom, 
zadawano następujące pytanie:

 – proszę ocenić, na ile korzystna/niekorzystna okazała się działalność prowadzona 
przez Pana/Panią na przestrzeni ostatnich trzech lat? 

Dla oceny działalności przyjęto poniższą skalę: 
 – bardzo korzystna/niekorzystna [5], 
 – więcej niż średnio korzystna/niekorzystna [4],
 – średnio korzystna/niekorzystna [3],
 – mało korzystna/niekorzystna [2],
 – bardzo mało korzystna/niekorzystna [1], 
 – ani korzystna, ani niekorzystna [0].

5. Wszystkim grupom interesu zadano dwa pytania dotyczące korzyści lub niekorzyści 
związanych ze stanem zasobów kulturowych i przyrodniczych. Pierwsze dotyczyło 
otoczenia przyrodniczego i brzmiało następująco: 
 – na ile korzystne/niekorzystne okazały się zmiany w stanie otoczenia przyrodniczego? 

Drugie pytanie odnosiło się do stanu zasobów kulturowych:
 – na ile korzystne/niekorzystne okazały się zmiany w stanie zasobów kulturowych? 

Dla oceny zmian w otoczeniu przyrodniczy oraz w stanie zasobów kulturowych przyjęto 
tę samą skalę, którą zastosowano w odniesieniu do mieszkańców prowadzących własną 
działalność usługową oraz biznesmenów. 

Wyniki badania przedstawiono na rycinie 2. Litery (nad wektorami symbolizującymi po-
szczególne zmienne) oznaczają kolejno: K – kuracjuszy ze skierowaniami, Kp – kuracjuszy 
płacących za pobyt i usługi, T – turystów weekendowych, M – mieszkańców, Mb – miesz-
kańców zaangażowanych w biznes turystyczny, B – biznesmenów (właścicieli prowadzą-
cych turystyczny biznes niebędących mieszkańcami miasta), Op – otoczenie przyrodnicze, 
Zk – zasoby (obiekty) dziedzictwa kulturowego. Kolejne punkty skali, począwszy od punktu 
zerowego, oznaczają zmianę: bardzo małą, małą, średnią, dużą, bardzo dużą. 
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Rycina 2. Wyniki badania

Źródło: opracowanie własne. Objaśnienia w tekście.

Jak widać, niewielką poprawę korzyści odnotowali kuracjusze. Ci ze skierowaniami 
ocenili ją jako małą, przebywający prywatnie – jako bardzo małą. Dla tych pierwszych 
wzrost korzyści wynikał z niewielkiej poprawy usług sanatoryjnych, przede wszystkim 
w zakresie aparatury poprawiającej stan zdrowia. Kuracjusze płacący za usługi narzekali 
na wzrost cen usług, ale jednocześnie przyznawali, że ich poziom minimalnie się poprawił. 

Największy wzrost korzyści odnotowali turyści weekendowi, którzy ocenili go jako średni. 
Na ich opinię wpłynęła poprawa wyglądu estetycznego budynków, ulic, terenów zielonych oraz 
Parku Zdrojowego, a także coraz większa liczba usług uprzyjemniających pobyt (ciastkarnie, 
piwiarnie, małe lokale gastronomiczne, coraz więcej urządzeń rekreacyjnych w parku miejskim). 

Mieszkańcy uznali, że ich nastawienie do turystyki nieco się poprawiło. Przyznawali, że 
im dłużej obcują z turystami, tym bardziej przekonują się do korzystnego wpływu turystyki 
przede wszystkim na wygląd miasta. Władze starają się dbać o estetyczny wygląd ulic, 
fasad budynków, miejskiej zieleni, chociaż wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Turystyka 
wywołuje jednak również niekorzyści, wśród których najczęściej wskazywano na hałas 
i bałagan związane z zachowaniem turystów oraz wzrost cen i kolejek w sklepach. W re-
zultacie mieszkańcy uznali, że można mówić o wzroście korzyści związanych z turystyką, 
ocenili go jednak jako bardzo mały. 

Mieszkańcy prowadzący własną działalność gospodarczą przyznali, że ich sytuacja 
nie pogorszyła się w stosunku do okresu poprzedzającego badanie. Stosunkowo długi 
sezon (od maja do października) pozwalał rekompensować niewielkie dochody osiągane 
w pozostałych miesiącach roku, nie na tyle jednak, żeby można było je uznać za zadowa-
lające. Pochodziły one z usług na rzecz kuracjuszy bez skierowań oraz turystów week-



Ludwik Mazurkiewicz16

endowych. Ci pierwsi przynosili dochody głównie mieszkańcom wynajmującym pokoje, 
nie było ich jednak w badanym okresie zbyt wielu, stąd niewielkie były osiągane korzyści 
(dochody). Właścicielom biznesu gastronomicznego (kawiarni, piwiarni, cukierni, sklepów 
z pamiątkami) dochodów dostarczali głównie turyści weekendowi. Ich liczba w badanym 
okresie była całkiem spora, co przełożyło się na odpowiednie dochody. Tym, co nieco 
pogarszało osiągane wyniki, były podatki. W sumie właściciele małej gastronomii wyrażali 
nieco większe zadowolenie ze wzrostu korzyści niż osoby wynajmujące pokoje gościnne. 
Ostateczna ocena była wypadkową ocen każdej z grup i można ją określić jako trochę 
większy niż mały wzrost korzyści z prowadzonej działalności.

Nieco gorzej kształtowała się sytuacja właścicieli sektora usługowego niebędących 
mieszkańcami miasta. Swoje dochody zawdzięczali kuracjuszom bez skierowań, w ma-
łym stopniu turystom weekendowym oraz turystom przybywającym na dłuższy pobyt do 
Szczawna-Zdroju. Liczebność wszystkich trzech grup była jednak w sumie nieduża (turyści 
weekendowi, których było najwięcej, w niewielkim stopniu korzystali z omawianych usług) 
i w zasadzie nie różniła się od tej z okresu poprzedzającego badanie, w związku z czym 
respondenci orzekli, że minione trzy lata należało uznać raczej za typowe, i ocenili wzrost 
korzyści z tym związanych jako bardzo mały. 

W opinii respondentów, stan otoczenia przyrodniczego nie uległ zmianie w porównaniu 
z poprzednim okresem (ponad trzy lata wstecz), co oznaczało zarówno brak korzyści, jak 
i niekorzyści (na wykresie zaznaczono to jako punkt zerowy). Respondenci twierdzili zgodnie, 
że nie zmieniło się nic, jeśli chodzi o stan przyrody, czy to w parku miejskim, Parku Zdrojo-
wym, czy na obszarach miejskiej zieleni. Wprawdzie prowadzone były prace w tym zakresie 
w przypadku obydwu parków, miały one jednak na celu podtrzymanie istniejącego stanu.

Respondentom wyjaśniano, co oznacza termin „zasoby kulturowe”. Zasobem kulturowym 
jest Park Zdrojowy ze swoją architekturą parkową, pijalnia wód mineralnych z sąsiadującymi 
budynkami, budynki sanatoryjne, stare wille oraz wybrane budynki mieszkalne zlokalizo-
wane w centrum przy ulicy Kościuszki, głównym pasażu miasta. Zdaniem respondentów, 
stan zasobów jest coraz gorszy. O ile Park Zdrojowy pozostaje zadbany, to nie można 
tego powiedzieć o pozostałych zasobach. Większość budynków, w tym niemal wszystkie 
sanatoryjne, nosi ślady upływu czasu i nie jest remontowana. Szczególnie niekorzystnie 
prezentują się budynki należące do FWP. Jest ich kilka położonych w centrum miasta obok 
innych budynków sanatoryjnych. Zostały opuszczone, a ponieważ nikt się nimi nie zajmuje, 
straszą swoim wyglądem. W sumie respondenci uważali taki stan rzeczy za pozostawiający 
wiele do życzenia i ocenili zmiany w tym zakresie jako wysoce niekorzystne.

Wnioski

Celem artykułu było przedstawienie metody pozwalającej ocenić stan rozwoju turystyki 
zrównoważonej w odniesieniu do dowolnego rodzaju turystyki na dowolnym obszarze. Na 
potrzeby weryfikacji metody wybrano uzdrowisko Szczawno-Zdrój. Metoda miała umożliwić 
otrzymanie odpowiedzi na trzy podstawowe pytania:
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 – jakie podstawowe grupy społeczne zainteresowane turystyką i prezentujące wzajemnie 
powiązany układ interesów istniały na terenie uzdrowiska?

 – jaki był poziom zaspokojenia ich interesów, bądź dokładniej, jak prezentował się bilans 
korzyści i niekorzyści w odczuciu poszczególnych grup w związku z rozwojem turystyki 
na obszarze uzdrowiska?

 – jak prezentował się ogólny bilans korzyści i niekorzyści w skali całego układu stano-
wiący miarę równowagi interesów między powyższymi grupami?
Przeprowadzone badanie nie miało dostarczyć wyczerpującej analizy stanu rzeczy 

popartej stosownym zbiorem wyników. Jak już wspomniano, nastawione było na samą 
metodę, głównie z punktu widzenia jej założeń, a nie jedynie na empiryczne rezultaty. 
Jego zadaniem było ustalenie, czy przyjęte założenia przystają do rzeczywistości i pozwolą 
otrzymać wyniki, które dadzą się weryfikować empirycznie.

Przyjęto, że zastosowane założenia mają być możliwie proste, jednocześnie jednak 
takie, żeby otrzymane wyniki obrazowały, w sposób możliwie obiektywny, istniejący stan 
rzeczy, nawet w jego uproszczonej wersji. Ta uproszczona wersja przejawiała się w tym, 
że stan rozwoju turystyki i poziomu jej równowagi wyrażony został w ujęciu jakościowym, 
w drodze zastosowania jakościowej skali pomiaru.

Przedstawioną metodę przetestowano na przykładzie turystyki zdrowotnej na obsza-
rze miejscowości uzdrowiskowej Szczawno-Zdrój. Skupienie uwagi na samej metodzie 
oraz prostota przyjętych założeń, a jednocześnie ograniczone ramy czasowe sprawiły, że 
badanie miało charakter niejako wstępny, pilotażowy. Objęto nim w sumie 35 osób, które 
były dobierane w sposób celowy, głównie z powodu niewielkiej ilości czasu do dyspozycji. 
Mimo powyższych uproszczeń otrzymany wynik okazał się obiecujący. Okazało się, że 
stosując prostą, jakościową technikę pomiaru, otrzymać można w miarę kompletny obraz 
turystyki pokazujący, jak wygląda jej stan z punktu widzenia założeń rozwoju zrównowa-
żonego.

W przypadku turystyki uzdrowiskowej w Szczawnie-Zdroju uzyskana diagnoza po-
zwoliła ustalić, że istnieje jeden czynnik stojący na przeszkodzie w osiągnięciu stanu 
równowagi. Była nim niekorzystna opinia społeczna związana ze złą sytuacją obiektów 
dziedzictwa kulturowego. Jest to wskazówka dla władz lokalnych, a także dyrekcji uzdro-
wiska mówiąca, w jakim kierunku należy czynić starania, aby turystyka w uzdrowisku 
osiągnęła stan zrównoważony. 

Metodę można rozwijać dalej na potrzeby analizy stanu turystyki zrównoważonej. Jej 
rozwinięcie powinno iść w trzech kierunkach:

 – powiększenia liczby grup interesu – w przypadku Szczawna-Zdroju przy ich zwiększonej 
liczbie mogłoby się okazać, że tych grup, które uważają swój interes za zagrożony, 
może być więcej,

 – zastąpienia techniki pomiaru jakościowego pomiarem ilościowym, co zwiększa precyzję 
otrzymywanych wyników,

 – oparcia badania na większych próbach dobieranych metodą losową, co uczyni wyniki 
bardziej obiektywnymi.
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Streszczenie

W przypadku każdego obszaru cennego przyrodniczo uprawiana na nim turystyka przynosi 
określone korzyści i niekorzyści (straty) grupom społecznym posiadającym swoje interesy zwią-
zane z jej rozwojem. Przybiera ona zrównoważony charakter, gdy suma korzyści jest większa od 
niekorzyści w odniesieniu do wszystkich grup interesu lub przynajmniej wyraźnej ich większości.
W opracowaniu przedstawiono prostą metodę pozwalającą ocenić, na ile (do jakiego stopnia) 
turystyka zdrowotna na dowolnym obszarze i w odniesieniu do dowolnego rodzaju turystyki 
prezentuje zrównoważony charakter. Metodę przetestowano wstępnie (pod postacią badania 
pilotażowego) na przykładzie jednego z polskich uzdrowisk (Szczawno-Zdrój).

Słowa kluczowe: turystyka zdrowotna, grupy interesu, rozwój zrównoważony

Abstract

Every area presenting a valuable natural environment provides specific advantages and disad-
vantages for those social groups that have their own interest in the way of how tourism develops 
within the area where they live and carry out their activities. Tourism developing there takes 
a sustainable form when the sum of related advantages is larger than disadvantages from the 
viewpoint of the entire set of interest groups, or at least their prevailing majority. 
In the paper, a simple method is presented to evaluate to what extent tourism is sustainable in 
any given area. As an example, tourism development in Szczawno Zdrój, one of Polish spa 
resorts is analysed to verify the method.

Keywords: health tourism, stakeholders, sustainable development 
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