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Abstract

Participation and directions of Poles in demestic and foreign tourism

Holiday or tourist trips are gradually becoming part of the lifestyle of more and more Poles. 
The statement can be based on both research results on the trips accomplished, and 
declarations concerning future plans. However, those who travelled outside their place of 
permanent residence in 2012 still constituted the minority of the adult population. In 2012, 
as in the previous years, Poles most often practised domestic tourism (40% of the popu
lation); 15% of the Polish population rested abroad. Those who went to foreign countries 
most often chose European directions, especially Germany.
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WPROWADZENIE

Turystyka odgrywa coraz ważniejszą rolę we 
współczesnym świecie, jest jedną z najszyb-
ciej rozwijających się dziedzin. Obliczono, 
że w skali całego świata co roku podróżuje 
około 650 mln osób. Do 2020 r. liczba po-
dróży w turystyce światowej wzrośnie trzy-
krotnie, a przychody z nich – prawie cztero-
krotnie (Różycki 2006). Według szacunków 
World Travel and Tourism Council (WTTC) 
łączny popyt turystyczny na świecie w 
2007 r. wyniósł około 7 bln USD. Eksperci 
Światowej Organizacji Turystyki (United Na-
tions World Tourism Organization, UNWTO) 
szacują, że liczba podróży na świecie w 2020 r. 
wyniesie 1561 mln (Niemczyk 2010). Obroty 
światowe uzyskiwane z obsługi różnych form 
podróżowania czynią z turystyki jeden z 
czołowych sektorów gospodarczych świata. 
Jednocześnie podnosi się pozycja usług tu-
rystycznych w hierarchii potrzeb konsumen-
tów, którzy coraz częściej korzystają z wy-
jazdów turystycznych.

Wybrany temat zasługuje na wiele uwagi 
z powodu ciągłego rozwoju turystyki. Tu-
rystyka podlega ciągłej ewolucji, a głównym 
motorem tych zmian są wymagania i potrze-
by turystów. Turystyka stanowi niezbędną 
część składową rynku światowego. Zajmuje 

drugie miejsce w ekonomice światowej po 
przemyśle elektronicznym i komputerowym. 
Przemysł turystyczny odgrywa więc bardzo 
ważną rolę w gospodarce większości krajów.

W niniejszej pracy przedstawiono wy-
niki badań ankietowych przeprowadzonych 
przez Instytut Turystyki w lutym 2013 r. 
na zlecenie Departamentu Turystyki Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki. Głównym celem 
było określenie uczestnictwa mieszkańców 
Polski w wyjazdach turystycznych w 2012 r. 
Wyniki tych i poprzednich badań pozwoliły 
na ukazanie dynamiki zjawiska. Badaniami 
objęto krótko- i długookresowe podróże kra-
jowe i zagraniczne (Łaciak 2013a).

„Badania ankietowe dotyczyły uczest-
nictwa Polaków w podróżach (wyjazdach) 
turystycznych  to znaczy obejmujących co naj-
mniej jeden nocleg poza miejscem zamiesz-
kania – zarówno w celach wypoczynkowych, 
rekreacyjnych i poznawczych, jak i zawo-
dowych (delegacja, załatwianie interesów), 
religijnych, rodzinnych i leczniczych (pobyt 
w sanatorium). Za wyjazd krajowy uznano 
zatem każde dobrowolne opuszczenie miej-
scowości stałego zamieszkania, któremu to-
warzyszył co najmniej jeden nocleg poza tą 
miejscowością, a przy wyjazdach zagranicz-
nych – co najmniej jeden nocleg w innym 
kraju. W badaniach nie uwzględniono wyjaz-
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dów zagranicznych, których celem było pod-
jęcie dorywczej lub sezonowej pracy opła-
canej w innym kraju” (Łaciak 2013a, s. 13).

Wyróżniono wyjazdy krótkookresowe 
(2–4-dniowe), połączone z co najmniej jed-
nym, ale nie więcej niż trzema, noclegiem 
poza domem, a także wyjazdy długookreso-
we – co najmniej 5-dniowe, połączone z przy-
najmniej czterema noclegami poza miejscem 
zamieszkania.

Główną kategorią zastosowaną w arty-
kule jest, za Łaciakiem (2013a, s. 14) „kategoria 
uczestnictwa w wyjazdach (podróżach) tu-
rystycznych. […] Ponieważ jedna osoba może 
uczestniczyć w różnego rodzaju wyjazdach 
(krajowym wyjeździe krótkookresowym, kra-
jowym długookresowym, zagranicznym 
krótkookresowym, zagranicznym długo-
okresowym), odsetki odnoszące się do pozio-
mu uczestnictwa danej populacji w różnych 
rodzajach wyjazdów nie sumują się do stu. 
Kategoria uczestnictwa w wyjazdach turys-
tycznych przynosi więc odpowiedź na py-
tanie, czy dana osoba w ogóle wyjeżdżała, 
czy też nie. Aby określić poziom aktywności 
turystycznej osób wyjeżdżających, zastoso-
wano kategorię częstotliwości wyjazdów. 
W odniesieniu do danej populacji jest to śred-
nia liczba wyjazdów przypadająca na osobę 
w określonym czasie, np. w ciągu roku, wśród 
uczestników wyjazdów”.

Głównym celem badania była analiza 
ruchu turystycznego w 2012 r. oraz osza-
cowanie wielkości ruchu turystycznego 
w Polsce (w tym w ramach turystyki krajo-
wej i zagranicznej), a także zmian zacho-
dzących w czasie.

Ogólną hipotezą pracy jest stwierdzenie, 
iż w polskiej wymianie turystycznej obser-
wuje się tendencję do odwiedzania przede 
wszystkim krajów sąsiednich.

Hipotezy szczegółowe są następujące:
1. Udział Polaków w krajowych wyjaz-

dach turystycznych jest wyższy niż w wy-
jazdach zagranicznych,

2. Udział Polaków w zagranicznych wy-
jazdach krótkookresowych jest wyższy niż w 
zagranicznych wyjazdach długookresowych.

Analizę przeprowadzono na podstawie 
źródeł wtórnych. Stanowią je literatura przed-
miotu oraz opublikowane wyniki badań po-
chodzące z różnych ośrodków badawczych, 

takich jak: UNWTO, Instytut Turystyki, GUS, 
CBOS.

UCZESTNICTWO POLAKÓW  
W WYJAZDACH TURYSTYCZNYCH  

W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH1

Aktywność turystyczna Polaków

Uczestnictwo2 Polaków w wyjazdach tury-
stycznych zostało oszacowane na podsta-
wie badań ankietowych przeprowadzonych 
przez Instytut Turystyki wśród mieszkańców 
Polski w wieku co najmniej 15 lat. W badaniu 
posłużono się podziałem na podróże tury-
styczne krajowe i zagraniczne oraz krótko-
okresowe (2–4 dni) i długookresowe (5 i wię-
cej dni). Uzyskane dane zestawiono w tabeli 1.

W 2012 r. poziom uczestnictwa miesz-
kańców Polski w wyjazdach zagranicznych 
był wyższy niż w 2006 r. W roku 2010 i 2011 
nastąpił spadek uczestnictwa w krajowych 
wyjazdach długookresowych oraz krótko-
okresowych. Rok później widocznie wzrosła 
częstość tego rodzaju wyjazdów. Wskaźnik 
dynamiki osiągnął 1,07 dla wjazdów krajo-
wych długookresowych i 1,32 dla wyjazdów 
krajowych krótkookresowych. Podobny po-
ziom uczestnictwa można zauważyć w zagra-
nicznych wyjazdach krótkookresowych w 
2010 i 2011 r. oraz w krajowych wyjazdach 
krótkookresowych w 2006 i 2007 r.

Polacy chętniej uczestniczyli w wyjaz-
dach krajowych niż w wyjazdach zagranicz-
nych. Z danych przedstawionych na rycinie 1 
wynika, że w 2012 r. 75% mieszkańców 
Polski podróżowało po własnym kraju, na-
tomiast 25% wyjechało za granicę.

W 2011 r. poza granicę strefy Schengen 
wyjechało 5926,9 tys. Polaków. Rejestrowane 
przekroczenia najczęściej były realizowa-

1 Szacunki Departamentu Turystyki Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki (DT MSiT) na pod-
stawie danych pochodzacych z badań Instytutu 
Turystyki prowadzonych na zlecenie DT MSiT.

2 „Uczestnictwo w wyjazdach (podróżach) 
turystycznych odnosi się do osób, które co naj-
mniej raz wzięły udział w danego rodzaju wyjeź-
dzie (podróży); część osób uczestniczyła w więcej 
niż jednym rodzaju podróży” (Łaciak 2013b, s. 1).
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ne przez lotnicze przejścia graniczne – sko-
rzystało z nich 3294,6 tys. osób (w 2010 r. 
3375,3 tys.), co stanowiło 55,6% wszystkich 
wyjazdów Polaków (Turystyka 2012).

Warto dodać, że prognozy odnoszące się 
do uczestnictwa Polaków w turystyce zarów-
no krajowej, jak i zagranicznej są optymi-
styczne (ma mu sprzyjać m.in. umocnienie 
polskiej waluty na rynkach światowych) 
(Grabowska 2006).

Kierunki wyjazdów krajowych  
według województw

W 2012 r. województwami, na których 
terenie najwięcej turystów zatrzymało się na 

jeden nocleg, były województwa: mazo-
wieckie, pomorskie i małopolskie. „Te trzy 
województwa przyjęły 37% całego krajo-
wego ruchu turystycznego. Kolejne cztery: 
dolnośląskie, śląskie, zachodniopomorskie 
i wielkopolskie przyjęły 31%. […] Do siedmiu 
wymienionych województw przyjechały po-
nad 2/3 (68%) wszystkich podróżujących po 
kraju Polaków” (Łaciak 2013a, s. 47) (ryc. 2). 

Na obszarze województw: małopolskie-
go, śląskiego i dolnośląskiego rozpościerają 
się tereny górskie. Góry należą do najważ-
niejszych turystycznych obszarów recepcyj-
nych. Ich zróżnicowany krajobraz sprawia, 
że są niezwykle atrakcyjne jako miejsce wy-
poczynku dla osób zamieszkujących obszary 
zurbanizowane. Rocznie odwiedzają góry dzie-
siątki milionów turystów (Kurek 2004). Dwa 
z wymienionych województw (pomorskie 
i zachodniopomorskie) to województwa nad-
morskie, a dwa pozostałe położone są w cen-
trum kraju (Łaciak 2013a).

Wśród województw, które w skali całego 
roku gościły najmniej krajowych turystów, 
znalazły się: opolskie, podlaskie, lubuskie, 
świętokrzyskie i łódzkie. Podróże długookre-
sowe (58% uczestników) dotyczyły najczęś-
ciej województw: pomorskiego, małopolskie-
go, zachodniopomorskiego, mazowieckiego 

Tab. 1. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych  
(liczba uczestniczących w wieku co najmniej 15 lat, mln) w latach 2006–2012

Wyjazdy 
turystyczne

Uczestnicy [mln] Wskaźnik dynamiki (1 dla 2006 r.)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06

Krajowe 
długookresowe 8,9 9,1 9,5 9,6 8,5 7,7 9,5 1,02 1,06 1,08 0,95 0,86 1,07

Krajowe 
krótkookresowe 7,5 7,5 6,6 6,8 7,2 6,7 9,9 1 0,88 0,91 0,96 0,89 1,32

Krajowe ogółem 13,1 13,3 13,1 13,4 12,5 11,9 13,9 1,01 1 1,02 0,95 0,91 1,06

Zagraniczne 
długookresowe 3,6 4,2 4,6 4,5 4,0 3,4 4,3 1,16 1,27 1,25 1,11 0,94 1,19

Zagraniczne 
krótkookresowe 1,2 1,0 1,2 1,1 0,8 0,8 1,3 0,83 1 0,92 0,66 0,66 1,08

Zagraniczne 
ogółem 4,5 4,9 5,5 5,3 4,6 4,1 5,2 1,08 1,22 1,17 1,02 0,91 1,15

Krajowe  
i zagraniczne 
ogółem

15,1 15,3 15,5 15,7 14,7 13,9 16,8 1,01 1,03 1,04 0,97 0,92 1,11

źródło: opracowanie własne na podstawie: Łaciak 2013b, s. 1
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krajowe długookresowe
krajowe krótkookresowe
zagranicze długookresowe
zagraniczne krótkookresowe

Ryc. 1. Wyjazdy krajowe i zagraniczne 
mieszkańców Polski w 2012 r.

źródło: opracowanie własne na podstawie: Łaciak 2013b, s. 1
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i dolnośląskiego. Województwa, które w skali 
roku przyjęły najmniej krajowych turystów 
podczas podróży długookresowych, to: opol-
skie, podlaskie, lubuskie, łódzkie, święto-
krzyskie i lubelskie (Łaciak 2013a, ryc. 3).

W odniesieniu do podróży krótkookre-
sowych najwięcej polskich turystyów goś-
ciły województwa: mazowieckie i małopolskie 
(ryc. 4). Kolejne to: pomorskie, wielkopol-
skie, dolnośląskie i śląskie. Wszystkie te wo-
jewództwa przyjęły 61% uczestników kra-
jowych podróży nie dłuższych niż 5 dni. 

Najmniej osób uczestniczących w krótko-
okresowych wyjazdach turystycznych przy-
jęły województwa: opolskie, lubuskie, pod-
laskie, świętokrzyskie i łódzkie. Wynika to 
prawdopodobnie z tego, że podróże krótko-
okresowe z reguły ograniczają się do własnego 
województwa, dlatego recepcja jest pod tym 
względem większa w województwach z du-
żymi aglomeracjami (Łaciak 2013a).

Można zatem zauważyć, że w 2012  r.
polscy tyryści najczęściej wyjeżdżali do wo-
jewództwa pomorskiego, małopolskiego, 
mazowieckiego, wielkopolskiego, podkar-
packiego i dolnośląskiego. Największy pro-
centowy wzrost odnotowano w przypadku 
podróży realizowanych w województwie 
wielkopolskim, pomorskim, małopolskim, 
podkarpackim i mazowieckim. Podobną 
liczbę wyjazdów uzyskano w odniesieniu do 
województwa lubelskiego, natomiast mniej-
szą – do podlaskiego (Łaciak 2013a, tab. 2).

Natężenie krajowego ruchu turystycz-
nego w roku 2012 według województw i 
liczby podróży zarówno długo-, jak i krótko-
okresowych pokazano na rycinie 5.

Odniesienie liczby przyjazdów do po-
szczególnych województw w 2012 r. do naj-
większej liczby z 2008 r. pozwala stwierdzić, 
które województwa zanotowały największy 
spadek przyjazdów, a które w zakresie recep-
cji turystów najmniej odczuły skutki ograni-
czenia aktywności turystycznej Polaków.

źródło: Łaciak 2013b, s. 9 źródło: Łaciak 2013b, s. 8

źródło: Łaciak 2013b, s. 9

Ryc. 4. Natężenie krajowego ruchu turys
tycznego w 2012 r. według województw i liczby 
podróży krótkookresowych [mln]. Łączna liczba 

wizyt w poszczególnych województwach jest  
o 0,3 mln większa niż liczba podróży, ponieważ 
część osób podczas jednej podróży odwiedziła 

więcej niż jedno województwo

Ryc. 2. Natężenie krajowego ruchu turys
tycznego w 2012 r. według województw  

i liczby podróży [mln]. Łączna liczba wizyt  
w poszczególnych województwach jest o 1,1 mln 
większa niż liczba podróży, poniewa część osób 
podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż 

jedno województwo

Ryc. 3. Natężenie krajowego ruchu turystycznego 
w 2012 r. według województw i liczby podróży 
długookresowych [mln]. Łączna liczba wizyt  

w poszczególnych województwach jest o 0,8 mln 
większa niż liczba podróży, poniewa część osób 
podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż 

jedno województwo
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Tab. 2. Natężenie krajowego ruchu turystycznego w latach 2008–2012  
według województw i liczby podróży [mln]

Województwo 2008 2009 2010 2011 2012

Dolnośląskie 3,2 2,8 2,8 2,7 3,7
Kujawsko-pomorskie 2,2 1,8 1,6 1,6 2,2
Lubelskie 2,1 1,7 1,3 1,8 1,8
Lubuskie 1,4 0,9 1,0 0,8 1,0
Łódzkie 0,9 1,2 1,4 1,2 1,5
Małopolskie 3,0 2,4 2,8 2,8 5,2
Mazowieckie 4,4 3,5 3,9 3,4 5,5
Opolskie 0,6 0,7 0,5 0,4 0,5
Podkarpackie 2,1 1,7 1,5 1,4 2,4
Podlaskie 0,8 0,8 1,4 1,5 0,9
Pomorskie 3,7 3,7 4,5 2,8 5,2
Śląskie 2,4 1,8 2,6 2,5 3,3
Świętokrzyskie 1,1 0,9 1,3 1,0 1,2
Warmińsko-mazurskie 2,1 2,0 2,1 1,8 2,2
Wielkopolskie 2,4 2,4 2,4 1,6 3,1
Zachodniopomorskie 3,3 3,5 3,9 2,8 3,1
Łączna liczba wizyt 35,7 31,8 35,0 30,1 42,8
Liczba podróży 34,9 30,8 33,9 29,6 40,7

Łączna liczba wizyt w poszczególnych województwach jest większa niż liczba podróży, ponieważ 
część osób podczas jednej podróży odwiedziła więcej niż jedno województwo
źródło: Łaciak 2013b

źródło: opracowanie własne na podstawie: Łaciak 2013b

Ryc. 5. Natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2008 i 2012 r.  
według województw i liczby podróży

Zagraniczne podróże  
mieszkańców Polski

„W 2012 r. Polacy w wieku 15 lat i więcej 
odbyli 9,4 mln podróży zagranicznych. Jeśli 
doliczyć do tego zagraniczne wyjazdy dzieci 
do 14 lat (0,6 mln podróży), można przyjąć, 

że w 2012 roku mieszkańcy Polski odbyli 
10,0 mln zagranicznych podróży turystycz-
nych. Jest to o 59% więcej niż w 2011 r. 
(6,3 mln) i o 41% więcej niż w 2010 r. 
(7,1 mln)” (Łaciak 2013a, s. 63).

Można też zaobserwować zdecydowa-
nie większy wzrost liczby zagranicznych wy-
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jazdów krótkookresowych niż długookreso-
wych (ryc. 6 i 7).

Dane zamieszczone na rycinie 8 pozwa-
lają wysunąć wniosek o wzroście w 2012 r. 
wszystkich wskaźników uczestnictwa pol-
skich turystów w podróżach zarówno kra-
jowych (o 6 punktów procentowych), jak i 
zagranicznych (o 3 punkty procentowe).

„Rok 2008 był pod względem zagranicz-
nej turystyki Polaków rekordowy. Za granicę 
wyjechało 5,5 mln osób w wieku 15 lat  i więcej 
oraz 0,5 mln dzieci” (Łaciak 2013a, s. 18).

W roku 2009 „Polskę dotknęły skutki 
światowego kryzysu gospodarczego. Wskaź-
niki uzyskane po pierwszych kilku miesiącach 
2009 roku nie zapowiadały, że uczestnictwo 
w wyjazdach turystycznych w skali roku 
osiągnie tak wysoki poziom. Za granicę wy-
jechało w 2009 roku niewiele mniej osób 
niż rok wcześniej: 5,3 mln w wieku 15 lat 
i więcej oraz 0,4 mln dzieci (łącznie o 0,3 mln 
mniej). […] Na uczestnictwo Polaków w wy-

jazdach turystycznych kryzys gospodarczy 
miał większy wpływ w 2010 niż w 2009 
roku. Za granicę wyjechało znacznie mniej 
osób niż rok wcześniej: 4,6 mln w wieku 
15 lat i więcej oraz 0,4 mln dzieci (łącznie 
o 0,7 mln mniej). […] W 2011 r. uczestnic-
two Polaków w wyjazdach turystycznych 
spadło po raz drugi. Za granicę wyjechało 
4,6 mln mieszkańców Polski, w tym 0,5 mln 
dzieci (łącznie o 0,4 mln mniej)” (Łaciak 
2013a, s. 19).

W 2012 r. w wyjazdach turystycznych 
uczestniczyło o już 3,4 mln Polaków więcej 
niż rok wcześniej. Większa aktywność pod 
tym względem była w wielu przypadkach 
prawdopodobnie wynikiem działania psy-
chologicznego mechanizmu oswajania z kry-
zysem oraz racjonalizacji rekompensaty. 
W czasie kryzysu wielu ludzi nie stać na nowe 
inwestycje czy duże zakupy, ale mogą so-
bie pozwolić na wyjazd turystyczny, nawet 
zagraniczny, dający pewniejsze warunki 
wypoczynku (Łaciak 2013a).

Kierunki wyjazdów  
według krajów

W 2012 r. polscy turyści uczestniczyli w 
10 mln podróży zagranicznych, co stanowi 
o 59% więcej niż w roku poprzednim. Za 
granicą wypoczywało 15% ogółu Polaków. 
Wyjeżdżający za granicę najczęściej wybie-
rali kierunki europejskie. Najwięcej osób 
odwiedziło Niemcy. Włochy znalazły się na 
drugim miejscu, były najczęściej odwiedza-
nym krajem śródziemnomorskim. Krajem 

Ryc. 6. Zagraniczne długookresowe podróże 
Polaków w wieku co najmniej 15 lat [mln]

Ryc. 7. Zagraniczne krótkookresowe podróże 
Polaków w wieku co najmniej 15 lat [mln]

źródło: Łaciak 2013b

Ryc. 8. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach 
turystycznych w latach 2007–2012 [mln] 

(odsetek populacji w wieku co najmniej 15 lat)

źródło: Łaciak 2013a

źródło: Łaciak 2013b
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leżącym poza Europą, który w 2012 r. odwie-
dziła największa liczba Polaków, był Egipt 
(Łaciak 2013a).

Polscy turyści najczęściej odwiedzali za-
tem Niemcy, potem Włochy, a następnie Cze-
chy i Wielką Brytanię (tab. 3). Wśród krajów 
najczęściej odwiedzanych przez Polaków naj-
większy wzrost liczby wizyt w stosunku do 
roku 2011 zanotowano w Belgii, na Węgrzech, 
w Holandii, Francji, Niemczech, Włoszech, 

Austrii i Bułgarii. Największy spadek liczby 
wizyt dotyczył Grecji i Turcji.

PODSUMOWANIE
         

Pięta (2008) definiuje turystykę jako formę 
czynnego wypoczynku poza miejscem sta-
łego zamieszkania związaną z celami po-
znawczymi i elementami sportu.

Tab. 3. Zagraniczne wyjazdy polskich turystów w latach 2010–2012  
według odwiedzanych krajów [mln]

2008 2009 2010 2011 2012

Razem wyjazdy turystyczne 7,60 6,30 7,10 6,30 10,0
Niemcy 1,90 1,30 1,25 1,10 2,25
Włochy 0,45 0,65 0,55 0,40 0,80
Czechy 0,65 0,35 0,40 0,45 0,70
Wielka Brytania 0,45 0,50 0,60 0,70 0,70
Austria 0,30 0,35 0,20 0,25 0,50
Holandia 0,35 0,35 0,15 0,15 0,50
Słowacja 0,45 0,20 0,20 0,30 0,50
Francja 0,35 0,20 0,45 0,15 0,45
Hiszpania 0,30 0,25 0,40 0,35 0,45
Belgia 0,15 0,35 0,10 0,10 0,40
Chorwacja 0,30 0,30 0,30 0,35 0,35
Egipt 0,25 0,25 0,30 0,30 0,35
Szwecja 0,10 0,20 0,15 0,20 0,35
Węgry 0,20 0,10 0,10 0,10 0,35
Turcja 0,15 0,15 0,25 0,35 0,30
Grecja 0,30 0,15 0,30 0,30 0,25
Litwa 0,30 0,10 0,35 0,15 0,25
Bułgaria 0,10 – 0,15 0,10 0,20
Dania 0,10 0,10 0,10 0,10 0,15
Irlandia 0,25 0,20 0,10 0,10 0,15
Norwegia 0,10 – 0,10 0,15 0,15
Ukraina 0,15 0,10 0,15 0,15 0,15
USA – – – – 0,10
Tunezja – 0,10 0,15 0,10 0,10
Białoruś 0,15 – – 0,15 –
Rosja 0,20 – 0,10 0,10 –

Suma wizyt w poszczególnych krajach jest większa niż liczba wyjazdów turystycznych – część 
turystów odwiedziła kilka krajów podczas jednej podróży: wiele wizyt w Niemczech wiąże się 
podróżami do dalej położonych krajów Europy Zachodniej, podobnie wiele wizyt w Re publice Czeskiej 
wynika z podróży na południe i południowy zachód Europy. Dane dotyczą całej populacji 
mieszkańców Polski (łącznie z dziećmi w wieku do 14 lat) i odnoszą się tylko wyjazdów turystycznych, 
tj. nie obejmują wyjazdów związanych z poszukiwaniem pracy za granicą ani jej podjęciem. Liczby 
wizyt w poszczególnych krajach należy traktować jako przybliżone.
źródło: Łaciak 2009, 2011, 2013b, Turystyczne wyjazdy… 2010
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Przeprowadzona analiza skłania do twier-
dzenia, iż turystyka zajmuje ważne miejsce 
w sposobie zagospodarowania czasu wolne-
go Polaków. Zebrane dane pozwalają uznać, 
że dla części społeczeństwa polskiego tury-
styka staje się nieodłącznym składnikiem 
stylu życia. Przez wiele lat znajdowała się 
ona w grupie potrzeb wyższego rzędu; teraz 
zaliczana bywa do grupy potrzeb podstawo-
wych. Spowodowane jest to rozwojem spo-
łeczno-gospodarczym poszczególnych krajów, 
a także wzrost poziomu i jakości życia.

Na podstawie zaprezentowanych wyni-
ków badań można wysunąć ogólny wniosek, 
że uczestnictwo w krajowych wyjazdach 
turystycznych w układzie przestrzennym 
zmniejsza się. Skutki obniżonej aktywności 
turystycznej Polaków miały niewielki wpływ 
na wielkość ruchu turystycznego w woje-
wództwach tradycyjnie łączonych ze znacz-
nym ruchem turystycznym o charakterze 
wypoczynkowym (pomorskie, zachodnio-
pomorskie, dolnośląskie, warmińsko-ma-
zurskie) oraz w takich województwach jak 
świętokrzyskie, łódzkie i podlaskie, w któ-
rych frekwencja turystów była w ostatnim 
roku większa lub zbliżona do tej z początku 
analizowanego okresu. Spadek natężenia ru-
chu turystycznego w Polsce w postaci mniej-
szej recepcji turystów na własnym terenie 
w największym stopniu odczuły wojewódz-
twa, w których nie ma dużych aglomeracji 
(lubelskie, podkarpackie, lubuskie, opolskie, 
kujawsko-pomorskie). Dotknął on również, 
chociaż w mniejszym stopniu, województw 
aglomeracyjnych, zwłaszcza mazowieckie-
go, ale też małopolskiego, wielkopolskiego 
i śląskiego.

W europejskiej wymianie turystycznej 
obserwuje się tendencję do odwiedzania 
przede wszystkim krajów sąsiednich lub le-
żących niewiele dalej. Wynika to głównie ze 
względów ekonomicznych oraz pokrewień-
stwa języka, kultury, tradycji, historii itp. 
Poza tym w krajach Unii Europejskiej ist-
nieje swobodny przepływ turystów dzięki 
liberalizacji ruchu granicznego na podstawie 
umowy z Schengen. W związku z powyższym 
najczęstszym kierunkiem, z którego napły-
wają turyści do Polski, są Niemcy.

Niemcy odgrywają bardzo istotną rolę na 
rynku turystycznym Polski. Jako nasi sąsie-

dzi, według najbardziej aktualnych analiz, 
stanowią oni 40% wszystkich turystów przy-
jeżdżających do Polski.

Odpowiedzi badanych pokazują, że w 
kontekście turystyki najczęściej wybierane są 
przez mieszkańców Polski kierunki europej-
skie. W 2012 r. najwięcej osób odwiedziło 
Niemcy (14% wyjeżdżających w celach tury-
styczno-wypoczynkowych). Warto przypo-
mnieć, że ogólnie od lat jest to kraj najczę-
ściej przez Polaków odwiedzany i zarazem 
stanowi on najpopularniejszy cel wyjazdów 
zarobkowych. Można przypuszczać, iż o tym 
wyborze decyduje bliskość Niemiec i nieza-
przeczalna turystyczna atrakcyjność tego 
kraju, jak również związki rodzinne czy 
przyjacielskie z ludźmi mieszkającymi tam 
na stałe (Badora 2012).

Zaobserwowane zjawiska potwierdzają 
wcześniej postawioną hipotezę, że w polskiej 
wymianie turystycznej obserwuje się tenden-
cję do odwiedzania przede wszystkim krajów 
sąsiednich.

Drugą zauważalną w Polsce tendencją jest 
ruch turystyczny w kierunku południowym. 
Wiąże się on z koncentracją ruchu turystycz-
nego w obszarze basenu Morza Śródziem-
nego. Stąd tak wielu Polaków napływa do 
Włoch, Francji i Hiszpanii. Kolejna tenden-
cja wiąże się z wyjazdami turystów z Polski 
w region Alp. Zjawisko to przedstawiono 
w tabeli 3.

Rok 2008 był dla turystyki krajowej 
umiarkowanie dobry. Przez trzeci rok z rzędu 
wskaźnik uczestnictwa w wyjazdach kra-
jowych ogółem utrzymał się na tym samym 
poziomie (41%). Na tym tle należy rozpatry-
wać rok 2009, w którym w wielu dziedzi-
nach Polskę dotknęły skutki światowego 
kryzysu gospodarczego. Na uczestnictwo 
Polaków w wyjazdach turystycznych kryzys 
gospodarczy miał większy wpływ w roku 
2010 niż w 2009. Po kraju podróżowało 
znacznie mniej Polaków: 12,5 mln w wieku 
co najmniej 15 lat oraz 2,0 mln dzieci (łącz-
nie o 1,3 mln mniej) (Łaciak 2013a).

W 2012 r., po znacznym spadku w dwóch 
poprzednich latach, poziom uczestnictwa 
mieszkańców Polski w wieku co najmniej 
15 lat w wyjazdach (podróżach) krajowych 
był o 6 punktów procentowych wyższy niż 
w 2011 r. Złożył się na to znaczny wzrost 
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uczestnictwa w krajowych wyjazdach zarów-
no długookresowych (na 5 dni i więcej), jak 
i krótkookresowych (na 2–4 dni). Zaobserwo-
wano również trzypunktowy wzrost uczest-
nictwa w wyjazdach zagranicznych. W rezul-
tacie w 2012 r. uczestnictwo Polaków w wieku 
co najmniej 15 lat w wyjazdach turystycz-
nych (z co najmniej jednym noclegiem) w 
kraju lub za granicę było o 9 punktów pro-
centowych wyższe niż w poprzednim roku 
– wyjechało o 2,9 mln (21%) osób więcej.

Nieco lepiej może się jednak przedstawiać 
stan turystyki krajowej. W latach 2009–2010 
nastąpił w segmencie krajowych wyjazdów 
Polaków wzrost o mniej więcej 3,2%, tj. 
o 1,1 mln podróży. Eksperci zakładają, że 
wyższe ceny za granicą przekonują około 
400–700 tys. rodaków do podróżowania 
po kraju. Ale nadzieję na rozwój turystyki 
krajowej może negatywnie zweryfikować po-
gorszenie sytuacji materialnej polskich ro-
dzin. Podsumowując, aktywność w podró-
żach krajowych przełoży się na wzrost popytu 
na usługi noclegowe, natomiast wydatki na 
podróże zagraniczne ulegną ograniczeniu 
(Gotowt-Jeziorska 2011).
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