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Znaczenie innowacji w turystyce narciarskiej

Streszczenie

Cel artykułu: jest prezentacja innowacji, które pojawiały się w ostatnich trzy-
dziestu latach w narciarstwie, identyfikacja rodzajów i źródeł innowacji występu-
jących w turystyce narciarskiej, z podziałem na turystykę motywowaną narciar-
stwem alpejskim, ski touringowym i freeridowym oraz wskazanie indywidualnego 
i społecznego znaczenia tych innowacji. Przedmiotem rozważań są innowacje dla 
polskich narciarzy-turystów.

W opracowaniu przedstawiono kwerendę literatury poświęconej innowacjom 
w turystyce i turystyce narciarskiej. Część empiryczną przygotowano na podstawie 
danych wtórnych, ma ona charakter koncepcyjny. Zastosowano metodę opisową, 
przedstawiając bogaty materiał faktograficzny z całego świata. 

Rezultaty: podażową stronę rynku turystyki narciarskiej charakteryzuje wpro-
wadzanie innowacji o charakterze radykalnym. Są one wymuszane przez silną kon-
kurencję na rynku aktywności czasu wolnego. Innowacje mają charakter produkto-
wy, procesowy i marketingowy, w mniejszym stopniu instytucjonalny i z zakresu 
zarządzania (przyjmując kategoryzację A.M. Hjalager). Innowacje produktowe wy-
stępują głównie w sprzęcie, ich źródłem jest popyt generowany przez sektor wyczy-
nowy danej dyscypliny oraz oczekiwania i trendy zaznaczające się w zachowaniach 
określonych segmentów rynku, na przykład pokolenia Y (czynniki o charakterze 
pull). Istotnym źródłem innowacji produktowych i procesowych, a w dalszej ko-
lejności także marketingowych, jest czynnik o charakterze popytowym – poszuki-
wanie przez narciarzy-turystów doświadczeń (nawiązując do koncepcji ekonomii 
doświadczeń Pine i Gilmore’a, 1998). 

Implikacje praktyczne: innowacje produktowe i procesowe prowadzą do 
zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa uprawiania turystyki narciarskiej oraz pod-
noszenia jej atrakcyjności. Innowacje marketingowe przyczyniają się do wzrostu 
popularności i zakresu uprawiania turystyki narciarskiej. 

Implikacje społeczne: niektóre innowacje produktowe mogą mieć negatywny 
wpływ na jednostki czy grupy – zwiększać skłonność do ryzyka i niezdrowej rywa-
lizacji. Innowacje produktowe również mogą wpływać na wzrost cen sprzętu, czy-
niąc go mniej dostępnym dla gorzej uposażonych segmentów rynku, co – pośrednio 
− może obniżać spójność społeczną. 

Kategoria artykułu: koncepcyjny.

Słowa kluczowe: innowacje, turystyka narciarska, ośrodki narciarskie.

Kody JEL: O3, O1, Z2, I12, I31, M31

handel_wew_6-2016.indd   212 2016-12-16   13:47:14



JADWIGA BERBEKA 213

Wstęp

Od kilkunastu lat na świecie zauważalne jest zwiększanie zakresu aktywności fizycz-
nej społeczeństw, co ma implikacje zdrowotne, społeczne i gospodarcze. Rynki produktów 
turystycznych i sportowych charakteryzuje wysoka komplementarność. Obydwa są bardzo 
konkurencyjne, co - między innymi - wymusza ich innowacyjność. W polskiej literaturze 
nie ma opracowań na temat innowacji w turystyce narciarskiej, wobec czego podjęto go 
w niniejszym opracowaniu. 

Celem rozważań jest przegląd innowacji, które pojawiły się w ostatnich trzydziestu la-
tach w narciarstwie, identyfikacja rodzajów i źródeł innowacji występujących w turystyce 
narciarskiej, z podziałem na turystykę motywowaną narciarstwem alpejskim, ski touringo-
wym1 i freeridowym (nie będzie uwzględniane narciarstwo biegowe) oraz wskazanie indywi-
dualnego i społecznego znaczenia tych innowacji. 

W opracowaniu zidentyfikowano pojęcie turystyki narciarskiej, dokonano kwerendy li-
teratury na temat innowacji, koncentrując się na innowacjach w turystyce. Finalnie scha-
rakteryzowano rodzaje innowacji w turystyce narciarskiej, egzemplifikując je przykładami. 
Artykuł kończą wnioski.

Problematyka innowacji w literaturze 

Etymologia pojęcia „innowacja” związana jest z łacińskim słowem „innovare” i oznacza 
lepsze i nowsze rozwiązanie względem stosowanego obecnie, mające wpływ na społeczno-
-ekonomiczne warunki życia ludzi (Fagerberg 2006, s. 1).

Najbardziej uznawaną i rozpowszechnioną na świecie definicją innowacji jest ta sfor-
mułowana w tzw. Oslo Manual, pod auspicjami OECD, która mówi, że jest nią wdrożenie 
nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (dobra lub usługi) lub procesu, jak również 
nowej metody marketingowej lub organizacyjnej w firmie, w organizacji miejsca pracy lub 
w stosunkach z otoczeniem. 

Rogers, analizujący problem przez pryzmat dyfuzji innowacji wśród ich odbiorców uwa-
ża, że jest to: „idea, praktyka lub produkt, który jest postrzegany jako nowy przez jednostkę 
lub inny podmiot, do którego jest skierowany”.

Biorąc pod uwagę stopień i tempo zmian, innowacje produktowe i procesowe można 
podzielić dodatkowo na tzw. innowacje radykalne i inkrementalne (Damanpour 1991). 
Pierwsze polegają na fundamentalnych zmianach w zakresie dostępnej wiedzy oraz istnie-
jących praktyk w przedsiębiorstwie lub na danym obszarze. Z kolei innowacje inkremental-
ne reprezentują marginalne zmiany dotychczasowej wiedzy oraz podejmowanych działań 
(Camisón, Monfort-Mir 2012). W literaturze spotyka się wiele jeszcze bardziej szczegó-

1  Nazwa „ski touring” pochodzi z języka angielskiego, jednak ma niemal uniwersalny charakter (wyjątkiem są Francuzi, którzy 
stosują swe własne określenie „ski de randonnée”), używana jest powszechnie, w wielu krajach. Ponieważ nie ma dobrego 
polskiego odpowiednika, w artykule będzie stosowana nazwa „ski touring”, z zachowaniem angielskiej pisowni. 
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łowych typologii innowacji, ale ze względu na ograniczenia objętości tekstu nie będą one 
przytaczane. 

Współcześnie podkreśla się, że innowacje pojawiają się w wyniku oddziaływania wie-
lu źródeł wiedzy i informacji, także pochodzących z zewnątrz firmy czy instytucji, mówi 
się wówczas o innowacjach otwartych (open innovation) (Bessant 2003; Chesbrough 2003; 
Cohen i Levinthal 1990; Fuglsang 2008). Źródłem innowacji może być sam klient, w tym 
często wiodący użytkownik (lead user) (von Hippel 2005).

Wykorzystywanie innowacji w turystyce ma swój opis w literaturze. Wiele opracowań na 
ten temat opublikowała A.M. Hjalager (1997; 2002; 2005; 2008; 2010), zagadnienie obszer-
nie omawiają w swej książce Hall i Williams (2008). Analizę produktów w formie pakietów 
i ich innowacyjność w poszczególnych rodzajach turystyki przedstawili Both i Riley (1983). 
Novelli, Schmitz i Spencer (2006) koncentrowali się na innowacjach w turystyce zdrowotnej, 
a Stamboulis i Skayannis (2003) w turystyce zrównoważonej. Omawiano rezultaty innowa-
cji w turystyce (Hjalager 1997; Weiermair 2006), rolę technologii informacyjnych w sekto-
rze turystyki (Camisón, Monfort-Mir 2012; Jolly, Dimanche 2009), determinanty innowa-
cyjności (Hjalager 2000; Richards, Carson 2006), a w szczególności wpływ cech rynku oraz 
przedsiębiorstw na różne rodzaje innowacji oraz na decyzje innowacyjne (Gallouj, Sundbo 
1998; Hjalager 2002) oraz rolę przedsiębiorczości w innowacjach (Brunner-Sperdin, Peters 
2004; Koh, Hatten 2002).

W polskim piśmiennictwie wymienić można pozycje poświęcone innowacjom w tury-
styce (Bednarczyk, Najda-Janoszka 2014) oraz w poszczególnych rodzajach turystyki: miej-
skiej (Czernek 2014), wiejskiej (Nuszkiewicz, Roman 2013), biznesowej (Borodako i in. 
2015), a także innowacyjności przedsiębiorstw turystycznych (Kozioł, Karaś 2014).

Problematyka innowacji w narciarstwie jest omawiana w literaturze anglojęzycznej, na 
przykład występuje w opracowaniach Flagestad i Hope (2010), Pechlaner i Fuchs (2002), 
Pechlaner i Tschurtschenthaler (2003) czy Pikkemaat i Weiermair (2003), Paget i in. (2010), 
jednak dotyczą one głównie innowacji oferowanych przez ośrodki narciarskie. 

Innowacje w turystyce narciarskiej

Turystyka narciarska jest aktywnością fizyczną prowadzoną z wykorzystaniem sprzętu 
narciarskiego, realizowaną w trakcie wyjazdu poza miejsce stałego zamieszkania. Zgodnie 
z definicją turystyki, wyjazd musi być dłuższy niż 1 dzień, ale nie dłuższy niż rok, a jedną 
z jego motywacji jest uprawianie narciarstwa. Aktywność może mieć postać: narciarstwa 
alpejskiego, freeridowego, narciarstwa biegowego lub ski touringu. Każda z powyższych 
form wymaga innego rodzaju sprzętu. 

Jak wskazuje kwerenda literatury, kategoria innowacji jest bardzo szeroka i cechuje ją 
pewien relatywizm. W niniejszym artykule przyjęto założenie: przedmiotem rozważań są 
innowacje dla polskich narciarzy i turystów.
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Wspomniana już uznana autorka z zakresu tematyki innowacji A.M. Hjalager (2010) 
wskazała pięć charakterystycznych rodzajów innowacji w turystyce: produktowe, proceso-
we, marketingowe, w zarządzaniu i instytucjonalne. Przyjmując taki układ podjęto próbę ich 
identyfikacji w turystyce narciarskiej. 

Innowacje produktowe pojawiają się głównie w sprzęcie do uprawiania turystyki nar-
ciarskiej. W narciarstwie alpejskim innowacje dotyczyły przede wszystkim nart. Znaczącą 
innowacją była zmiana konstrukcji nart, co ściśle powiązane było z materiałami, z jakich 
były wykonywane. Polegała na wprowadzeniu taliowania narty, czyli przejściu od nart 
o jednakowej szerokości na całej długości do poszerzenia nart w przedniej i tylnej części. 
Wprowadzenie włókien węglowych w produkcji nart zmieniło zakres pracy narty, w efekcie 
pozwoliło na skrócenie długości używanych nart. Obecnie na rynku pojawiły się już narty 
zmieniające promień skrętu w zależności od prędkości jazdy.

Kolejna modyfikacja, mająca miejsce w ubiegłej dekadzie, polegała na wprowadzeniu 
nart zdecydowanie szerszych (nawet do 130 mm pod stopą). Są one przeznaczone do jaz-
dy w puchu, stąd najczęściej wykorzystywane są w narciarstwie freeridowym. Innowacją 
wprowadzoną właśnie w nartach freeridowych jest rocker, czyli podniesienie dziobu narty 
i niekiedy piętki, na dłuższym odcinku. Wprowadzono również modyfikacje kształtu tych 
nart, proponując szerszy dziób niż tył lub jednakową, dużą szerokość na całej długości2. 

Jeśli chodzi o narty do ski touringu, to ich podstawową cechą odróżniającą od nart zjaz-
dowych jest niższa waga. Wprowadzenie nart dedykowanych do ski touringu było innowa-
cją, choć należy pamiętać, że idea ski touringu nawiązuje do historycznej funkcjonalności 
nart, które służyły człowiekowi do przemieszczania się. Niemniej, biorąc pod uwagę, że 
ski touring uprawia się na terenach nieprzygotowanych, nie jest zaskoczeniem, że kolejna 
modyfikacja polega na sięganiu do coraz szerszych nart, wręcz freeridowych. Oczywiście, 
jest tu konieczność dokonywania wyboru między komfortem podchodzenia (niższa waga) 
a komfortem jazdy (na szerszej narcie, co łączy się z jej wyższą wagą).

Jeśli chodzi o wiązania w narciarstwie zjazdowym, to innowacją było wprowadzenie 
w nich bezpiecznika i systemu wpinania typu „step-in”, ale miało to miejsce w latach 50. 
XX wieku. Innowacją sprzed około dwudziestu lat było wprowadzenie systemu wiązań 
rentalowych, pozwalających łatwo zmieniać rozstaw wiązania, a więc dostosowywać do 
różnych rozmiarów buta, co wynikało z innowacji o charakterze procesowym, jaką było 
wprowadzenie wypożyczalni nart i pozostałego sprzętu. Kolejną innowację, związaną z po-
przednią, stanowiło wykorzystanie płyty, którą montuje się na narcie pod wiązaniem, co 
związane było również z wprowadzeniem nowego stylu jazdy – carvingu. By zmniejszyć 
obawę o zahaczanie klamrami buta o śnieg przy głębokim, carvingowym skręcie, dzięki 
płycie podniesiono but. 

Innowacją jest mocowanie do nart freeridowych wiązań touringowych, można w tym 
przypadku mówić o pewnym rozwiązaniu hybrydowym. 

2  Ograniczenie objętości tekstu nie pozwala na dokładny przegląd ewolucji kształtu nart.
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Innowacją w wiązaniach do ski touringu są tzw. kłowe (pinowe) wiązania, o zdecydowa-
nie niższej wadze, ale wymagające dedykowanych butów, posiadających niezbędne otwory 
do wpięcia wiązań. 

W butach zjazdowych stosuje się systemy termicznego dopasowania, już nie tylko we-
wnętrznych wkładek butów narciarskich, ale też ich skorup. W butach do ski touringu in-
nowacja materiałowa polega na wykorzystaniu kevlaru i carbonu, co skutkuje obniżeniem 
wagi, pojawił się także inny system klamer, ułatwiających zapinanie i rozpinanie. W butach 
zawodniczych występuje system jednego cięgna, co zmniejsza wagę, a ponadto ogranicza 
czas ich zapinania. W butach touringowych można zarejestrować również innowacyjny sys-
tem sznurowania buta wewnętrznego, przy pomocy jednej sznurówki, z mocowaniem na 
rzepa. 

W zakresie kijków narciarskich, ma miejsce dywersyfikacja na kijki do narciarstwa al-
pejskiego, ski touringowego, biegowego. Kijki zawodnicze do zjazdu i super giganta są 
kształtem dopasowane do ułożenia ich wzdłuż ciała zawodnika w trakcie biegu, są więc pro-
filowane. W kijkach do slalomu wprowadzono specjalne gardy osłaniające rękę zawodnika 
przy uderzaniu w tyczkę. Natomiast innowacją w kijkach najpowszechniej używanych w re-
kreacyjnym narciarstwie alpejskim jest system mocowania pętli, tzw. trigger, polegający na 
wpinaniu ich do paska, nakładanego na rękawicę i pozostającego na niej w trakcie całego 
czasu jazdy, a wypinaniu tylko samego kijka. 

W ski touringu wykorzystuje się kijki teleskopowe, składane (dwu lub trzykrotnie), po-
zwalające na regulację ich długości w zależności od potrzeb (podejście, zjazd, trawers na 
stromym stoku, konieczność przypięcia ich do plecaka w trakcie wspinania po skale). Kijki 
teleskopowe są na polskim rynku już ponad 20 lat.

Innowacją produktową było wprowadzenie na rynek sprzętu zwiększającego bezpieczeń-
stwo w terenie zagrożonym wystąpieniem lawin: detektora lawinowego, plecaka Avalanche 
Backpack System, łopaty, sondy lawinowej. 

Już kilkanaście lat temu zaproponowano narciarzom nowy produkt, poprawiający termi-
kę, a więc i komfort − ogrzewacze. Mają one postać ogrzewaczy chemicznych, przeznaczo-
nych do rąk i nóg, albo posiadających akumulatory ładowane prądem przed użyciem. 

Współczesne innowacje produktowe w dużej mierze związane są z nowoczesnymi tech-
nologiami. Do takich innowacji należy zaliczyć gogle (np. Airways, firmy Oakley), moduł 
GPS pozwalający rejestrować wiele informacji z otoczenia zewnętrznego. Na wewnętrz-
nym wyświetlaczu można odczytywać prędkość jazdy, parametry wykonywanych skoków 
(wysokość, odległość, czas w powietrzu), temperaturę i wysokość bezwzględną. Gogle po-
siadają także preinstalowane mapy wielu stacji narciarskich, dzięki czemu narciarz może 
sprawdzić, w której części ośrodka znajduje się. Dodatkowo, dzięki bluetooth, istnieje moż-
liwość połączenia gogli z iPhonem, co pozwala odbierać SMS-y i połączenia nie wyciągając 
telefonu z kieszeni. Istnieje też możliwość przeglądania i odsłuchiwania muzyki zapisanej 
na iPhonie. Jest to więc produkt w pełni wpisujący się w oczekiwania młodego pokolenia, 
a więc generacji Y.
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Kolejnym przykładem stosowania nowoczesnych technologii jest urządzenie 
Snowcookie, które po przypięciu do nart i kombinezonu można zintegrować z własnym 
smartfon. Zawiera ono barometr, magnetometr i żyroskop, a także monitoruje ruchy nar-
ciarza i warunki panujące na stoku. Dane są przetwarzane i prezentowane w formie analizy 
i raportów na ekranie smartfona. System potrafi także − na podstawie analiz − udzielić 
wskazówek jak poprawić technikę jazdy czy zmniejszyć ryzyko upadków. Gdy już dojdzie 
do kontuzji czy innego wypadku, urządzenie potrafi samo wezwać pomoc. 

Innowacje procesowe

W turystyce generalnie można wskazać liczne innowacje procesowe, na przykład nowe 
rozwiązania i technologie stosowane w udostępnianiu atrakcji turystycznych i zarządzaniu 
przemieszczaniem się dużych grup, co obejmuje także turystykę narciarską.

W turystyce narciarskiej przepustowość wyciągów jest istotnym elementem efektywno-
ści procesu świadczenia usług i kluczowy jest wybór odpowiedniej technologii (Clydesdale 
2007). Ze względów bezpieczeństwa przepustowość wyciągów musi być dostosowana do 
przepustowości tras (ich liczby i szerokości). Tak więc ewolucja wyciągów od pojedyn-
czych orczyków, przez podwójne orczyki, a w dalszej kolejności koleje krzesełkowe syste-
matycznie się powiększające (dosłownie) od jednoosobowych, przez dwu-, trzy-, cztero- do 
sześcio-, a nawet ośmioosobowych, w kolejnym etapie i w pewnym terenie zastępowanych 
przez gondole i wagoniki, ma ograniczenia dalszego zwiększania przepustowości wynikają-
ce z wielkości danego ośrodka i charakteru tras. Innowacje skierowane zostały więc na pod-
noszenie komfortu i bezpieczeństwa narciarzy, przez wprowadzenie: wyściełanych, mięk-
kich kanap, ich podgrzewania, zastosowanie pleksiglasowych osłon od wiatru, zabezpieczeń 
pneumatycznych przed wypadnięciem dla dzieci, przenośników taśmowych o charakterze 
transportowo-logistycznym w ośrodku. Centra wyposaża się także w infrastrukturę do upra-
wiania skicrossu oraz fun parki.

Za znaczącą innowację procesową (choć można traktować ją także jako innowację w za-
rządzaniu) należy uznać dodanie sezonu letniego do działalności ośrodków sportów zimo-
wych (Clydesdale 2007). W literaturze ponadto wymienia się szereg innowacji w ośrodkach 
narciarskich, które tworzą wartość dla klienta i poszerzają zakres możliwości doświadczeń, 
jak np. wspomniane już funparki, snowtubing, jazdę psimi zaprzęgami, gry nawigacyjne, 
trasy slalomowe z pomiarem czasu, trasy zjazdowe z pomiarem prędkości, snow-bike, atrak-
cje po nartach i wiele, wiele innych propozycji z zakresu produktów kreujących doświadcze-
nia dla turystów (Sørensen, 2001; Stamboulis, Skayannis 2003), co nawiązuje do ekonomii 
doświadczeń (Pine, Gilmore 1998).

Znaczącą innowacją, wydłużającą sezon i poprawiającą jakość tras w ośrodkach było 
wprowadzenie systemu sztucznego śnieżenia, nawet w ośrodkach lodowcowych. Obecnie 
nowym rozwiązaniem jest zmiana temperatury umożliwiającej śnieżenie, od standardowych 
minus 4C° do 0 C°. 
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System Skidata, rejestrujący dostęp jednostek do danego obiektu, to znacząca innowa-
cja w narciarstwie alpejskim, pozwalająca indywidualnemu narciarzowi podsumować swoją 
aktywność fizyczną w trakcie dnia (czas spędzony na nartach, liczbę przejechanych kilome-
trów, dzienną deniwelację). Daje to możliwość oceny samego siebie i porównania z innymi, 
tworząc w ten sposób element rywalizacji, który w pewnych segmentach jest czynnikiem 
pobudzającym motywację do większej aktywności. Z punktu widzenia ośrodka narciarskie-
go system Skidata jest znakomitą bazą danych, dostarczającą informacji o zachowaniach 
narciarzy: godzinach aktywności, miejscach rozpoczynania, wykorzystywanych wyciągach, 
organizowanych przerwach, długości pobytu w ośrodku. Jest to narzędzie umożliwiające 
poprawę zarządzania ośrodkiem, dostosowywania infrastruktury i jej obsługi do zgłaszane-
go popytu, można więc uznać system za innowację z zakresu zarządzania . 

Nowoczesne technologie są wykorzystywane do zamawiania sprzętu z wypożyczalni  
on-line podając wszystkie parametry. Pozwala to na przygotowanie odpowiedniego sprzętu 
z wyprzedzeniem i skrócenie tym samym czasu usługi. 

Nowością o charakterze światowym było stworzenie warunków do uprawiania narciar-
stwa w zamkniętych obiektach – specjalnie przygotowanych halach. Obiekty takie powstały 
w Europie, głównie w Niemczech, Holandii, Belgii, ale jest już ośrodek w Druskiennikach 
na Litwie, od paru lat są plany stworzenia takiej hali w Polsce. Z pewnością najbardziej zna-
ną na świecie jest hala Dubai Sunny Mountain Ski Dome, w której, pracuje kilku polskich 
instruktorów narciarskich. 

Stworzono także możliwości jazdy na sztucznej nawierzchni, jak igelit. Innowacją jest 
propozycja wykorzystania innej naturalnej nawierzchni – piasku, co oferuje się w Maroku 
czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Wykorzystanie helikopterów w uprawianiu narciarstwa było innowacją, można ocenić, 
że dla Polaków jest nadal, bowiem w Polsce nie praktykuje się go. Nosi nazwę „heli ski” 
i polega na wywożeniu narciarzy wraz ze sprzętem helikopterem na górę, by mogli potem 
z niej zjechać. Naturalnie za cel wybiera się te góry, na których nie ma infrastruktury narciar-
skiej, helikopter jest jedyną, oprócz wejścia, metodą dostania się na nią. Rejony, w których 
uprawia się heli ski to Alaska, północna Kanada, Kaszmir Indyjski, Kaukaz, Grenlandia, ale 
również wybrane rejony Alp (np. Szwajcaria, Włochy).

Natomiast współcześnie innowacją jest wykorzystywanie różnorodnych środków trans-
portu w celu dotarcia do miejsca uprawiania narciarstwa: skutery śnieżne, ratraki, helikop-
tery, zwierzęta: psy haski, osły, konie, a nawet wielbłądy. Konie wynajmuje się na przykład 
w Maroku, osły − w Libanie, psy haski − na Grenlandii, wielbłądy − pod Muztagh Atą 
w Pamirze, w Chinach. Skutery śnieżne służą jako środek transportu nie tylko dla osób 
siedzących na nich, ale również dla narciarzy, stojących na nartach, trzymających się za 
przymocowane do skutera linki lub drabinki. W ten sposób skuter może ciągnąć całą grupę 
narciarzy – około 6 osób (w zależności od mocy silnika). Wykorzystuje się go w niezago-
spodarowanych rejonach, na przykład na Grenlandii. Przyczepki do skuterów do transportu 
sprzętu lub narciarzy są stosowane na Kamczatce. Nowe rozwiązanie stanowi transport po-
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szkodowanych w wypadkach narciarskich w noszach zamkniętych w kapsule zamocowanej 
na pługu ratraka.

Innowacją jest oferowanie narciarzom niekonwencjonalnej bazy noclegowej: jurt 
(Kazachstan), domów Innuitów (Grenlandia), lodowych hoteli. Na przykład grenlandzki 
Hotel Actic pozycjonuje się formułując przesłanie do potencjalnego klienta: Podejmiesz 
wyzwanie noclegu w iglo na krawędzi Lodowego Fjordu? Noclegi oferowane są od maja 
do października w jednym z pięciu dwuosobowych igloo, rozmieszczonych w spacerowym 
dystansie od hotelu-bazy. Wnętrza są inspirowane klasycznym eskimoskim igloo, ale wypo-
sażenie wykonane jest z aluminium, a nie lodu. Natomiast wartością nie do przecenienia jest 
widok gór lodowych i „cielącego” się lodowca w zatoce Disko. 

Hotel Kakslakuttanen, w Finlandii, także oferuje zimowe igla, które są elementem zimo-
wej wioski. Inne igla, wchodzące w skład hotelu są już luksusowo wyposażone, skonstru-
owane ze szkła, z temperaturą zbliżoną do zwyczajowych temperatur w obiektach noclego-
wych3.

W ski touringu innowacyjne jest łączenie jego uprawiania z innymi aktywnościami: na 
przykład oferta sail&ski − proponowana na Islandii, Antarktydzie, Norwegii. 

Współcześnie poszukuje się nowych destynacji do uprawiania ski touringu, na przykład 
Grenlandia, byłe republiki Radzieckie (Kazchstan, Taszkient), Rosja − Kamczatka, Islandia, 
Kaszmir Indyjski. 

Nowością jest uprawianie amatorskiego narciarstwa alpejskiego w miesiącach lipiec-
-sierpień, jaką oferują ośrodki na antypodach: w Chile, Nowej Zelandii, Argentynie. O ile 
dawniej trenowali tak tylko zawodnicy, to w tej chwili jest to rozwiązanie wybierane przez 
zapalonych turystów-narciarzy. 

Biorąc pod uwagę poszukiwanie nowych doświadczeń przez narciarzy, nawiązujące do 
ekonomii doświadczeń (Pine, Gilmore 1998) innowacje mające charakter produktowych, 
procesowych i marketingowych dostarczają wielu możliwości i pozwalają na sięgnięcie do 
granic kreatywności oferentów. 

Innowacje marketingowe 

Innowacje wykorzystywane są przede wszystkim w komunikacji z potencjalnymi klien-
tami. Powszechne jest odwoływanie się do mediów społecznościowych jako kanału komu-
nikacji. Istotna jest tu cecha turystyki narciarskiej – piękno krajobrazu i widowiskowość. 
To powoduje, że kluczowy w komunikacji jest obraz. Dlatego możliwości jego cyfrowego 
przekazu są ogromnie ważne i podnoszą skuteczność zarówno zwracania uwagi, wzbudza-
nia zainteresowania i pragnienia dotarcia w określone miejsce, jak i podjęcia określonych 
działań w tym celu (zgodnie z modelem AIDA). 

3  http://www.innotour.com/innovationCases/2012/01/igloo-accommodation/ [dostęp: 15.03.2016].
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Narciarz-turysta jest współtwórcą przekazu (co-creation) wstawiając swoje zdjęcia i fil-
miki na portale społecznościowe i fora tematyczne. 

Dyskusyjne jest określenie innowacji, jaką jest dystrybucja karnetów on-line: na przy-
kład system Go pass wprowadzany na Słowacji, z którego mogą korzystać polscy narciarze 
− czy należy uznać go za procesowy, czy marketingowy?

Innowacją jest powszechne organizowanie w ośrodkach narciarskich testów, ogólnodo-
stępnych i bezpłatnych, podczas których narciarze mogą wypróbować najnowszy sprzęt. 
Jest on dobierany do ich umiejętności i parametrów, na miejscu dopasowywany. 

Innowacją marketingową, ale także produktową, są aplikacje mobilne wykorzystywa-
ne przez narciarzy. Są to zarówno uniwersalne aplikacje związane z aktywnością fizyczną, 
które mogą być stosowane również w narciarstwie (Endomondo), przeznaczone dla nar-
ciarzy (Ski tracker, Rossignol Ski Pursuit, Snocru), jak i dedykowane polskim narciarzom 
(Szusujemy, SkiRaport, Ski Report, Narty&Warunki Narciarskie), wymieniając przykła-
dowo. Ponadto, poszczególne ośrodki narciarskie przygotowują swoje aplikacje mobilne  
(np. Stubai Gletscher). 

Innowacje instytucjonalne

Innowacją są alianse polskich ośrodków narciarskich (w Alpach zainicjowane już kilka-
dziesiąt lat wcześniej) prowadzące do modyfikacji procesu obsługi narciarzy. Można tu wy-
mienić: wspólne karnety na kilka ośrodków, wspólne systemy informatyczne, automaty do 
zwrotu karnetów, wspólny park maszynowy, cykle ogólnokrajowych zawodów narciarskich 
i snowboardowych, np. w ramach grupy stacji połączonych wspólnym karnetem. 

Innowacje w zarządzaniu

Ten rodzaj innowacji jest nieco trudniejszy do identyfikacji. Ma miejsce na przykład 
w ośrodkach narciarskich, w których właściciele/dyrektorzy starają się optymalizować pro-
ces zarządzania. Musi on uwzględniać sezonowość działalności ośrodka i dostosowanie do 
niej zasobów. Nierzadko innowacje te koncentrują się na aspektach zarządzania związa-
nych z komunikacją z ludźmi, charakteryzują również tour operatorów i biura podróży. Tego 
rodzaju innowacje występują często w kombinacji z wprowadzaniem nowych produktów, 
usług oraz technologii produkcji. Przykładem są szkolenia dla personelu na temat działań 
zapewniających poszanowanie środowiska naturalnego (Hall, Williams 2008).

Gupta i Vajic (2000) używają określenia „zarządzony klient” jako cel innowacji w za-
rządzaniu. Szczególnie można dostrzec takie działania w ski touringu i narciarstwie freeri-
dowym, gdzie uczestnictwo narciarzy w tworzeniu produktu − doświadczeń jest kluczowe 
(Ellis, Waterton 2005).
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Między powyżej wymienionymi rodzajami innowacji istnieją silne powiązania (Weiermair 
2006), kategorie są momentami trudne do rozdzielenia, bo splatają się w łańcuchu wartości 
dla klienta.

Znaczenie innowacji dla jednostki i społeczeństwa

Należy podkreślić, że innowacje produktowe pojawiają się przede wszystkim w sprzęcie 
zawodniczym − są to innowacje materiałowe oraz konstrukcyjne, ich celem jest umożliwie-
nie zawodnikom osiągania lepszych wyników. To z kolei podnosi atrakcyjność i widowisko-
wość rywalizacji sportowej, zwiększając zainteresowanie widzów i mediów ich oglądaniem, 
co może przekładać się na większe środki płynące do sportu (poprzez kontrakty reklamowe 
i sponsorskie), choć ten związek w polskich warunkach nie jest bezpośredni i wprost pro-
porcjonalny. 

Podstawowym celem innowacji w ski touringu jest obniżenie wagi sprzętu, co może 
zwiększyć szybkość poruszania się zawodnika, a także poprawa ergonomii, by skrócić czas 
poświęcony na operacje sprzętowe. 

Te nowe rozwiązania, adaptowane potem w powszechnie dostępnym dla narciarzy-tury-
stów sprzęcie prowadzą do zwiększania wygody, podnoszenia komfortu uprawiania narciar-
stwa, poprawy bezpieczeństwa. 

Można jednak zastanawiać się, czy wprowadzenie sprzętu lawinowego (detektor, ple-
cak lawinowy ABS) nie prowadzi do wzrostu skłonności do podejmowania ryzyka zjaz-
dów w terenie zagrożonym lawinami, mając w efekcie skutek odwrotny do zamierzonego. 
Dotychczasowe rezultaty nie potwierdziły tej obawy (Groves 2014), ale ocena konsekwencji 
wymaga dalszych, reprezentatywnych badań. 

Mówiąc o znaczeniu innowacji w turystyce narciarskiej dla społeczeństwa należy posta-
wić pytanie o wielkość rynku w Polsce. Ze względu na brak pierwotnych, reprezentatywnych 
badań dla całego kraju na temat liczby narciarzy (oczywiście, to zależy od przyjęcia określo-
nego kryterium identyfikacji narciarza) podstawowym dokumentem, do którego można się 
odwoływać są wyniki badań GUS (Uczestnictwo Polaków… 2013), które wskazują, że od-
setek społeczeństwa deklarujący umiejętność jady na nartach/snowboardzie to 15,6% czyli 
5 928 500 osób, w tym w stopniu zaawansowanym 2,6%, czyli prawie milion. Uczestnictwo 
w jeździe na nartach deklaruje 7,2% polskiego społeczeństwa, co oznacza 2 774 880 osób. 

Jest to zatem rynek o dużym potencjale. Są nim zainteresowane zarówno krajowe pod-
mioty (np. tour operatorzy, ośrodki narciarskie, producenci sprzętu), jak również analogiczni 
globalni gracze. Wprowadzane innowacje stają się źródłem ich przewagi konkurencyjnej. 
Konieczność dotrzymania kroku tym szybkim zmianom jest wyzwaniem dla poszczegól-
nych uczestników rynku.

Jeśli chodzi o społeczne znaczenie innowacji w turystyce narciarskiej, to podniesienie 
wygody i bezpieczeństwa jej uprawiania powinno skutkować większą aktywnością fizyczną 
społeczeństwa, co jest ważne z punktu widzenia jego zdrowotności.
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Jednak, można zwrócić uwagę także na inny aspekt. Innowacje produktowe często pro-
wadzą do podnoszenia ceny sprzętu, czyniąc go mniej dostępnym dla biedniejszych segmen-
tów rynku, co w pewnej mierze może obniżać spójność społeczną. 

Podsumowanie 

Przedstawione wyniki skłaniają do konkluzji, że narciarstwo (o profilu sportowym i re-
kreacyjnym) oraz turystyka są ze sobą bardzo silnie powiązane, tworząc znaczący efekt 
synergii na skutek współoddziaływania. 

Podażową stronę rynku turystyki narciarskiej charakteryzuje systematyczne wprowadza-
nie innowacji, o charakterze radykalnym (nawiązując do klasyfikacji Damanpoura). Wydaje 
się, że turystyka narciarska jest bardziej innowacyjna niż inne formy turystyki, co wynika 
z faktu uczestnictwa w niej dużych, globalnych graczy (producenci sprzętu, międzynarodo-
wi touroperatorzy, duże ośrodki narciarskie). Innowacje są wymuszane przez silną konku-
rencję na rynku aktywności czasu wolnego. 

Innowacje mają charakter produktowy, procesowy i marketingowy, w mniejszym stop-
niu instytucjonalny i w zarządzaniu (przyjmując klasyfikację Hjalager). 

Innowacje produktowe występują głównie w sprzęcie, ich źródłem jest popyt genero-
wany przez lobby zawodnicze danej dyscypliny oraz oczekiwania i trendy zaznaczające się 
w zachowaniach określonych segmentów rynku, na przykład pokolenia Y (czynniki o cha-
rakterze pull).

Istotnym źródłem innowacji produktowych i procesowych, a w dalszej kolejności także 
marketingowych, jest czynnik o charakterze popytowym – poszukiwanie przez narciarzy-
-turystów doświadczeń (nawiązując do koncepcji ekonomii doświadczeń Pine i Gilmore’a). 

Źródłem innowacji procesowych i instytucjonalnych, które w dużej mierze pojawiają się 
w ośrodkach narciarskich są - zgodnie z Marshallowską koncepcją − innowacyjne systemy 
terytorialne, w tym powiązania sieciowe i uwarunkowania lokalizacyjne charakteryzujące 
działalność centrów narciarskich. 

Innowacje produktowe i procesowe w swym zasadniczym nurcie prowadzą do zwiększe-
nia komfortu i bezpieczeństwa uprawiania turystyki narciarskiej oraz podnoszenia jej atrak-
cyjności. Należy jednak podkreślić, że niektóre innowacje mogą mieć negatywny wpływ 
na określone jednostki czy grupy – zwiększać skłonność do ryzyka, przesuwania granic 
własnych możliwości i prowadzić do niezdrowej rywalizacji.

Innowacje marketingowe przyczyniają się do wzrostu popularności i zakresu uprawiania 
turystyki narciarskiej. 

Prowadzone rozważania są wynikiem własnych obserwacji oraz dyskusji z przedstawi-
cielami podmiotów na rynku turystyki narciarskiej4. Udowodnienie przedstawionych tez 

4  Pragnę w tym miejscu serdecznie podziękować mgr. Tomaszowi Derwichowi, wieloletniemu kierownikowi ośrodków nar-
ciarskich m.in. na Pilsku, w Białce Tatrzańskiej i Wierchomli, za cenne uwagi. 
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wymaga przeprowadzenia reprezentatywnych badań wśród narciarzy-turystów na temat po-
strzegania innowacji i ich znaczenia, jest to kierunek przyszłej aktywności naukowej.
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Importance of Innovations in Skiing Tourism

Summary

Article’s aim: to present innovations that have appeared in the recent thirty 
tears in skiing, to identify types and sources of innovations occurring in skiing tour-
ism, divided into tourism motivated by alpine skiing, touring skiing and freeride 
one as well as to indicate the individual and social importance of these innovations. 
The subject matter of considerations is innovations for Polish skiers-tourists.

In her study, the author presented the search query of the literature devoted to 
innovations in tourism and skiing tourism. The empirical part was prepared based 
on secondary data; it is of the conceptual nature. The author applied the descriptive 
method, presenting an opulent factual material from the entire world. 

Results: the supply side of the skiing tourism market is characterised by the intro-
duction of innovations of the radical nature. They are forced by the strong competition 
in the market for leisure activity. Innovations are of the product, process and market-
ing nature, to a lower degree institutional and in the area of management (assuming 
the categorisation made by A.M. Hjalager). Product innovations take place mainly in 
equipment, their source is the demand generated by the competitive sector of a given 
discipline as well as the expectations and trends manifesting themselves in behav-
iours of the definite segments of the market, e.g. Generation Y (the pull-type factors). 
An important source of product and process innovations and, further, also marketing 
ones, is the factor of the demand nature – looking by skiers-tourists for experience 
(referring to the Pine and Gilmore’s concept of economy of experience, 1998). 

Practical implications: the product and process innovations lead to increasing 
comfort and safety of pursuance of skiing tourism and raising its attractiveness. 
The marketing innovations contribute to the growth of popularity and the scope of 
pursuance of skiing tourism. 

Social implications: some product innovations may have a negative impact on in-
dividuals or groups – to increase propensity to risk and ill rivalry. The product innova-
tions may also affect the growth of prices of equipment making it less accessible for 
less beneficiary segments of the market, what – indirectly – may abate social cohesion. 

Article’s category: conceptual.

Key words: innovations, skiing tourism, ski resorts.

JEL codes: O3, O1, Z2, I12, I31, M31

Значение инноваций в лыжном туризме

Резюме

Цель статьи: представить инновации, появившиеся в последние 30 лет  
в лыжном спорте, выявить виды и источники инноваций, выступающих  
в лыжном туризме, с разделением на туризм, мотивированный горнолыжным 
спортом, лыжными турпоходами и свободной хотьбой на лыжах, а также ука-
зать личное и социальное значение этих инноваций. Предмет рассуждений 
– инновации для польских лыжников-туристов.
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В разработке представили просмотр литературы, посвященной инноваци-
ям в туризме и лыжном туризме. Эмпирическую часть подготовили на основе 
вторичных данных и она имеет концептуальный характер. Применили описа-
тельный метод, представляя богатый мировой фактографический материал. 

Результаты: для рынка лыжного туризма на стороне предложения харак-
терен ввод инноваций радикального характера. Сильная конкуренция на рынке 
активности на досуге заставляет их ввод. Инновации имеют продуктовый, про-
цессовый и маркетинговый характер, в меньшей степени институциональный  
и в области управления (принимая категоризацию A. M. Hjalager). Продукто-
вые инновации выступают, в основном, в снаряжении, их источник – спрос, 
вызываемый сектором соревнований данного вида спорта, а также ожиданиями 
и трендами, проявляющими себя в поведении определенных сегментов рынка, 
например, поколения Y (факторы характера pull). Существенным источником 
продуктовых и процессовых, а в дальнейшей очередности также маркетинго-
вых, инноваций является фактор спросового характера – поиск лыжниками-ту-
ристами опыта (ссылаясь на концепцию экономии опыта Pine и Gilmore, 1998). 

Практические импликации: продуктовые и процессовые инновации ве-
дут к повышению комфорта и безопасности занятия лыжным туризмом и его 
привлекательности. Маркетинговые инновации способствуют росту популяр-
ности и области занятия лыжным туризмом. 

Социальные импликации: некоторые продуктовые инновации могут от-
рицательно влиять на лица или группы лиц – повышать склонность к риску 
и нездравому соперничеству. Продуктовые инновации тоже могут влиять на 
рост цен снаряжения, делая его меньше доступным для не имущих сегментов 
рынка, что – косвенно – может снижать социальную сплоченность. 

Категория статьи: концептуальная статья.

Ключевые слова: инновации, лыжный туризм, лыжные базы.
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