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Rola turystyki w kształtowaniu poziomu zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców

Streszczenie

Celem artykułu jest rozpoznanie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
miejscowości o charakterze turystycznym i udowodnienie, że turystyka wpływa na 
kształtowanie się tego poziomu. Realizacji celu posłużyły wyniki badań przeprowa-
dzonych w 2014 roku w Krynicy-Zdrój wśród 550 osób. Narzędziem badawczym 
był autorski kwestionariusz ankiety zaprojektowany na potrzeby badania. Badanie 
przeprowadzono techniką PAPI. W rezultacie stwierdzono, że ocena poziomu za-
spokojenia potrzeb mieszkańców Krynicy-Zdój jest ponadprzeciętna; Krynica-Zdrój 
w opinii mieszkańców jest postrzegana jako miejscowość typowo turystyczna, która 
rozwija się dzięki turystyce; im większa świadomość mieszkańców Krynicy-Zdrój 
turystycznego charakteru miejscowości, tym wyższy poziom zaspokojenia ich po-
trzeb. W związku z tym podmioty podaży turystycznej winny dążyć do uatrakcyjnie-
nia oferty miejsca, co przekłada się na korzyści płynące nie tylko dla nich, ale również 
dla mieszkańców miejsc recepcji przez poprawę ich warunków życia. 

Słowa kluczowe: funkcja turystyczna regionów, indeks irytacji Doxeya, poziom 
zaspokojenia potrzeb, Krynica-Zdrój, badania ankietowe.

Kody JEL: D12, L83 

Wstęp

Turystyka staje się jedną z najszybciej rozwijających się branż gospodarki. Jej całkowity 
udział w światowym PKB w 2014 roku wyniósł ok. 9%. W 2012 roku liczba międzynarodo-
wych podróży turystycznych na świecie przekroczyła 1 mld, podczas gdy jeszcze w 1950 roku 
było ich ok. 25 mln. Do tego gdyby jeszcze dodać fakt, że sektor turystyczny oferuje ponad  
100 mln miejsc pracy w bezpośredniej obsłudze turystów, a jak przewidują prognozy Światowej 
Rady Podróży i Turystyki (WTTC), w następnej dekadzie może on zapewnić łącznie aż  
347 mln w miejsc pracy, w tym bezpośrednio w podróżach i turystyce 126 mln, to nie ulega 
wątpliwości, że branża, o której mowa, generuje olbrzymie profity dla miejsc recepcji tury-
stycznych. Bezsprzecznie, z rozwoju turystyki korzystają mieszkańcy tego rodzaju miejsc. 
Korzyści te widać w poprawie warunków życia i jakości życia, poziomie zaspokajania potrzeb. 

Czy mieszkańcy takich miejsc mają tego świadomość? Jaki jest ich stosunek do tu-
rystów? Czy fakt, że goszczą turystów na terenie ich miejsca zamieszkania, to dla nich 
zmartwienie czy zadowolenie? Te pytania stały się podstawą treści podjętych w artykule, 
którego celem głównym jest rozpoznanie poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców miej-
scowości o charakterze turystycznym. Realizacji celu posłużyło osiągniecie następujących 
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celów cząstkowych: zaprezentowanie funkcji turystycznej regionu w aspekcie społecznym 
i ekonomicznym, przedstawienie istoty wskaźnika irytacji Doxeya, syntetyczne omówienie 
kategorii jakości życia, rozpoznanie opinii mieszkańców Krynicy-Zdrój względem turystów 
oraz poziomu zaspokojenia ich potrzeb. 

W artykule przeprowadzono kwerendę literatury przedmiotu, pozwalającej na zapre-
zentowanie rozważań teoretycznych. Z kolei bazę empiryczną prowadzonych analiz, odno-
śnie do oceny poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Krynicy-Zdrój oraz ich postaw 
względem turystów, stanowiły wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w 2014 roku 
w Krynicy Zdrój wśród 550 osób. 

Funkcja turystyczna regionów w aspekcie społecznym i ekonomicznym

Turystyka bez wątpienia staje się jedną z najbardziej dochodowych branż na świecie. 
Regiony, widząc w niej źródło zysku, dążą do uatrakcyjnienia swojej oferty, aby móc zaspo-
koić coraz bardziej wysublimowane potrzeby turystów z jednej strony, a z drugiej – popra-
wić warunki życia swych mieszkańców, podnosząc ich standard w dążeniu do jak najwyż-
szej satysfakcji z życia autochtonów. 

Funkcja turystyczna regionów może być rozpatrywana w różnych aspektach, m.in. ekono-
micznym jako czynnik aktywizacji lokalnej gospodarki i społecznym, jako czynnik poprawy 
jakości życia mieszkańców. Omawiając te kwestie należy stwierdzić, że rozwój ruchu tury-
stycznego aktywizuje lokalną gospodarkę dzięki temu, że napływa do niej kapitał, rozwijają 
się małe i średnie przedsiębiorstwa, powstają nowe miejsca pracy, lokalne firmy notują wyższe 

Schemat 1
Zależność miedzy popytem turystycznym a jakością życia mieszkańców  
obszaru recepcji turystycznej

Źródło: Niezgoda (2006, s. 150).
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obroty, zwiększają się dochody miejscowej ludności, a do budżetu wpływają wyższe podatki. 
Znaczenie turystyki jest tym większe, że kreuje ona też dodatkową działalność gospodarczą 
(a tym samym zatrudnienie), pobudzając koniunkturę w innych sektorach (np. w budownic-
twie, przemyśle, rolnictwie). A zatem jakakolwiek zmiana w poziomie końcowego popytu, 
która wpłynie na sektor turystyczny (bezpośrednią obsługę ruchu), wpłynie także na dostaw-
ców tego sektora, następnie na ich dostawców itd. (Niemczyk, Seweryn 2008, s. 257-268). 
Nietrudno się domyślić, a obrazuje to również schemat 1, że dobrze przygotowany produkt 
turystyczny daje podstawy z jednej strony − do zadowolenia turystów, a z drugiej − do popra-
wy jakości życia, satysfakcji z życia autochtonów, osiągania wysokiego poziomu zaspokoje-
nia ich potrzeb. Z kolei satysfakcja z warunków życia autochtonów kreuje atmosferę miejsca 
jako jednego z wyznaczników produktu turystycznego. Bez wątpienia opisane sprzężenia mają 
charakter zwrotny i wzajemnie się uzupełniają, a „pozytywne nastawienie mieszkańców ma 
znaczenie w kształtowaniu produktu turystycznego i jego jakości” (Gołembski 2011, s. 110).

Wskaźnik irytacji Doxeya

W kontekście przedstawionych rozważań zwraca uwagę model Doxeya, tzw. irrydex in-
dex określający zmiany stosunku mieszkańców do turystów. Literatura opisuje te postawy 

Schemat 2
Doxey’s irridex index

Źródło: Niezgoda (2006, s. 237).
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od przyjęcia, tj. entuzjastycznego powitania, przez tolerancję, dostosowanie po wycofanie, 
czyli opuszczanie swego miejsca zamieszkania, będącego miejscem recepcji turystycznej 
(Page, Hall 2003). W podobny sposób, choć z innym nazewnictwem postaw mieszkańców 
wobec turystów, ujmuje to zjawisko indeks irytacji Doxeya zaprezentowany na schemacie 2. 

W literaturze polskiej znane są próby pomiaru stosunku stałych mieszkańców do osób po-
dejmujących aktywność turystyczną. B. Włodarczyk (1999, s. 140-143) w swoich badaniach 
przeprowadzonych w strefie krawędziowej Wyżyny Łódzkiej zaproponował współczynniki: 
irytacji turystycznej, euforii turystycznej i obojętności turystycznej. Cytowany autor skon-
statował, że „wraz ze wzrostem zorganizowania przestrzeni turystycznej i <<turystycznym 
wiekiem>> obszaru wzrasta poziom obojętności i negatywnego nastawienia miejscowej 
ludności do przejawów aktywności turystycznej. Prawdopodobną przyczyną są minimalne 
korzyści ekonomiczne uzyskiwane przez stałych mieszkańców z tego typu działalności na 
istniejącym etapie rozwoju przestrzeni turystycznej strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej” 
(Włodarczyk 1999, s. 143-144). Taka konkluzja może prowadzić do wniosku o braku wyraź-
nej poprawy jakości życia, satysfakcji z życia mieszkańców badanego terenu. 

Jakość życia a poziom zaspokojenia potrzeb – zarys problemu

Sam termin „jakość życia” jest pojęciem wieloznacznym (Panek 2015, s. 1-22). 
Najczęściej definiowany jest jako „stopień satysfakcji (zadowolenia) człowieka (społeczeń-
stwa) z całokształtu swej egzystencji (począwszy od dobrobytu, konsumpcji, po niekwan-
tyfikowane stany osobistego zadowolenia, satysfakcji czy też szczęścia płynące właśnie 
z konsumpcji, z korzystania ze środowiska przyrodniczego, z dobrego stanu zdrowia, z po-
myślności w życiu, z pozycji społecznej itp.)” (Maciejewski 2003, s. 69). Z. Kędzior (2003, 
s. 15) pisze wręcz, że to „suma satysfakcji, trwały stan zadowolenia z życia”. Jakość życia 
utożsamiana jest również z poczuciem szczęścia, wolności od przymusu, pełnego dobrosta-
nu (Rapley 2003).

Omawianą kategorię stanowią elementy obiektywne (zwłaszcza ekonomiczne), spo-
łeczne oraz subiektywne. W tym kontekście jakość życia można rozpatrywać w wymiarze 
(Ostasiewicz 2002, s. 11):
 - obiektywnym – utożsamiany najczęściej z dobrobytem materialnym; do jego pomiaru 

wykorzystywane są mierniki sytuacji materialnej;
 - społecznym – przedmiotem badań jest infrastruktura społeczna i usługi społeczne;
 - subiektywnym – w tym przypadku pomiarowi podlega dobrostan psychiczny, w szcze-

gólności satysfakcja, powodzenie, zadowolenie, szczęście.
Bywa, że jakość życia jest utożsamiana z poziomem życia. W tej kwestii wątpliwości 

niwelują definicje sformułowane m.in. przez T. Słaby, wyraźnie rozdzielające oba pojęcia, 
gdzie poziom życia – to stopień zaspokojenia potrzeb materialnych, podstawowych w hie-
rarchii potrzeb życia człowieka, a jakość życia – „zawiera te wszystkie elementy życia czło-
wieka, które związane są z faktem istnienia człowieka, bycia kimś i odczuwania różnych 
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stanów emocjonalnych, wypływających np. z faktu posiadania rodziny, kolegów, przyjaciół” 
(Słaby 1990, s. 8).

W rezultacie stwierdza się, że jakość życia jest kategorią niezwykle pojemną. „Szeroko 
rozumiana jest ona jako poziom zadowolenia jednostki, jaki otrzymuje ona w wyniku spoży-
cia dóbr i usług nabywanych na rynku, konsumpcji dóbr publicznych, form spędzania czasu 
wolnego oraz pozostałych charakterystyk środowiska (materialnych i społecznych), w któ-
rym się znajduje” (Kasprzyk 2012, s. 192). To szerokie potraktowanie poziomu zadowole-
nia jednostki, w dalszej części pracy, zawężone zostanie do oceny poziomu zaspokojenia 
potrzeb, dając tym samym wyraz, że nie można go wprost traktować jako wskaźnik jakości 
życia, ale jako pewien wycinek tej kategorii. 

Metodyka i wyniki badań

Celem badania, które stało się podstawą niniejszej publikacji, było rozpoznanie poziomu 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców Krynicy-Zdrój oraz ich stosunku do turystów. Krynica-
Zdrój jest szczególnym miejscem na mapie Polski południowej. Jako miejscowość uzdro-
wiskowa legitymuje się wieloma walorami turystycznymi (Gargula, Łukasik, Matuła 2016,  
s. 45-46, 49-50). Weryfikacji celu przedsięwzięcia, realizowanego na potrzeby niniejsze-
go artykułu, posłużył autorski kwestionariusz ankiety zaprojektowany na potrzeby badania 
przeprowadzonego w IV kwartale 2014 roku wśród pełnoletnich mieszkańców Krynicy-
Zdrój. Osoby do badania zostały dobrane w sposób losowy. Wielkość próby wynosiła  
550 osób, co pozwoliło na otrzymanie wyników obarczonych jak najmniejszym błędem 
(poziom ufności α = 0,95 z maksymalnym błędem szacunku nie przekraczającym d=4%).

Dla odzwierciedlenia populacji w badanej zbiorowości wynikom otrzymanym w bada-
nych grupach wiekowych różnicowanych ze względu na płeć i wiek, zostały nadane wagi 
w taki sposób, aby rozkład tych grup w próbie odpowiadał rozkładowi w strukturze całej 
populacji mieszkańców Krynicy-Zdrój. W rezultacie populację badaną reprezentowało 53% 
kobiet, wśród nich 11% w wieku 18-24 lata, 9% w wieku 25-30 lat, 25% w wieku 31-44 lata, 
15% w wieku 45-54 lata, 17% w wieku 55-64 lata i 23% w wieku 65 lat i więcej oraz 47% 
mężczyzn z adekwatną struktura wiekową: 13%, 11%, 28%, 17%, 16% i 15%. 

W badanej zbiorowości przeważały:
 - osoby legitymujące się wykształceniem średnim – 42%; 
 - jednostki reprezentujące gospodarstwa pracowników najemnych pracujących na stano-

wiskach robotniczych (wykonujący prace fizyczne) – 26%;
 - osoby oceniające swoją sytuację materialną − po równo − jako raczej dobrą i przeciętną 

– 41%;
 - jednostki reprezentujące gospodarstwa 3-4 osobowe – 43%, z dwoma osobami aktywny-

mi zawodowo – 46%.
W badaniu sformułowano cztery pytania badawcze:

1. Jak badana populacja ocenia poziom zaspokojenia swych potrzeb?
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2. Jaka część badanej populacji osiąga korzyści finansowe z obsługi turystów (pracuje 
w branży turystycznej)?

3. Jak można określić stosunek mieszkańców Krynicy-Zdrój do przyjeżdżających tury-
stów?

4. Czy istnieje zależność, że im bardziej atrakcyjna turystycznie Krynica-Zdrój, wg dekla-
racji respondentów, tym wyższy poziom zaspokojenia ich potrzeb?

Do poszukiwania odpowiedzi na tak sformułowane pytania wykorzystano wskaźniki 
struktury. Do stwierdzenia zależności między zmiennymi w czwartym pytaniu badawczym 
zastosowano współczynnik korelacji rang Spearmana. 

Dane empiryczne pozyskane z badania pozwoliły odnotować wysokie – powyżej prze-
ciętnej – oceny poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Krynicy-Zdrój (por. wykres 1). 
Najwyższe ujawniły się odnośnie do potrzeb żywieniowych oraz, co niejako podkreślałoby 
uzdrowiskowy charakter miejscowości, rekreacyjnych i wypoczynkowych. Najniższe oceny 
odnotowano w przypadku potrzeb samorealizacji oraz, co ciekawe, potrzeb edukacyjnych. 
Obie grupy potrzeb są ze sobą zbieżne i wpływają wzajemnie na siebie. Ogólnie stwier-
dza się, że poziom zaspokojenia potrzeb mieszkańców Krynicy-Zdrój jest ponadprzeciętny, 
aczkolwiek podkreślić trzeba, że nie osiąga on poziomu zbliżonego do najwyższego i, na 
co należy zwrócić uwagę, tylko dwie spośród dziesięciu grup potrzeb osiągnęły – na skali 
5-stopniowej − poziom 4. 

Wykres 1
Wysokość średniej ważonej ocen poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
Krynicy-Zdrój

Źródło: opracowanie własne.
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Przeprowadzone badanie pozwoliło skonstatować, że niespełna ponad 1/4 badanych za-
deklarowała osiąganie korzyści finansowych z obsługi turystów; blisko 3/4 nie potwier-
dziła takiego stanu rzeczy. Wydawałoby się, że proporcja oświadczenia w tym względzie, 
w miejscowości typowo turystycznej, będzie odwrotna. Mimo to zdecydowana większość 
badanych ma świadomość, że Krynica-Zdrój rozwija się dzięki turystyce (por. wykres 2). 

Wykres 2
Opinia mieszkańców odnosnie do tezy, że „Krynica-Zdrój rozwija się  
dzięki turystyce”

Źródło: jak w wykresie 1.

Zarysowany obraz pozwolił przypuszczać, że również stosunek mieszkańców badanej 
miejscowości względem osób podejmujących aktywność turystyczną będzie pozytywny; 
wykorzystując wskaźnik irytacji Doxeya można by wręcz domniemywać, że może nie tyle 
irytację czy antagonizmy, ile euforię (choć w Krynicy nie można mówić już o początkowej 
fazie rozwoju turystyki), a najlepiej apatię. Okazało się, że postawa mieszkańców jest abso-
lutnie pozytywna. Wskaźnik zadowolenia jest bardzo wysoki (por. wykres 3). Odnotowano 
relatywnie niewielki wskaźnik niezadowolenia, który przybrał postać irytacji/antagonizmu. 

W kontekście przedstawionych rozważań, a dążąc do realizacji celu artykułu, interesu-
jąca okazała się ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Krynicy-Zdrój w zależ-
ności od ich poglądów, co do roli turystyki w tym regionie oraz atrakcyjności turystycznej 
tego regionu. Dane zestawione w tabelach 1 i 2 pozwalają skonstatować, że im większe 
przekonanie, że Krynica-Zdrój rozwija się dzięki turystyce oraz im większa świadomość 
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o atrakcyjności turystycznej miejsca, tym wyższy poziom zaspokojenia potrzeb mieszkań-
ców. Podobnie ma się stosunek mieszkańców do turystów. Mianowicie, im bardziej pozy-
tywny stosunek mieszkańców Krynicy-Zdrój do turystów, tym wyższy poziom zaspokojenia 
ich potrzeb (por. tabela 3).

W rezultacie stosowne obliczenia pozwoliły skonstatować o dodatniej zależności pomię-
dzy (por. tabela 4):
 - postrzeganiem atrakcyjności turystycznej miasta a poziomem zaspokojenia potrzeb;
 - dostrzeżeniem turystyki jako stymulatora rozwoju miasta a poziomem zaspokojenia po-

trzeb;
 - stosunkiem mieszkańców do osób aktywnych turystycznie a poziomem zaspokojenia 

potrzeb.
W porównaniu z wcześniej przywołanymi badaniami B. Włodarczyka, inaczej niż u nie-

go, mieszkańcy Krynicy-Zdrój nie ujawniają poziomu obojętności i negatywnego nasta-
wienia do szeroko rozumianych przejawów aktywności turystycznej podejmowanej w ich 
miejscu zamieszkania. We wszystkich trzech badanych obszarach (por. tabela 4) nastawienie 
miejscowej ludności jest pozytywne. Czy ono będzie zmierzało w kierunku jeszcze bardziej 
pozytywnym czy już negatywnym, to sprawa przyszłych badań w tym zakresie. 

Niemniej jednak, z przeprowadzonych badań wynika, że osoby, które czerpią korzyści 
finansowe z obsługi turystów (pracują w sektorze turystycznym), deklarują nieco wyższy 
poziom zaspokojenia swych potrzeb niż inni (por. tabela 5). 

Wykres 3
Postawy mieszkańców Krynicy-Zdrój względem turystów

Źródło: jak w wykresie 1.
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Tabela 1
Wysokość średniej ważonej ocen poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
Krynicy-Zdrój w zależności od opinii, że „Krynica-Zdrój rozwija się dzięki turystyce” 

Potrzeby

Krynica-Zdrój rozwija się dzięki turystyce

zdecydowanie 
się zgadzam

raczej się 
zgadzam

nie mam 
zdania

raczej się nie 
zgadzam

zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Żywieniowe 4,321425 4,040500 3,797771 3,733420 2,395760
Mieszkaniowe 4,148162 3,810880 3,550459 3,221315 3,306579
Zdrowotne 4,039671 3,510814 3,259839 3,371441 3,360918
Edukacyjne 3,713644 3,546787 3,265644 3,229281 2,151327
Kulturalne 3,983684 3,630506 3,183962 3,221324 2,931437
Komunikacyjne 3,819710 3,632225 3,349138 3,278513 2,965761
Bezpieczeństwa 3,946746 3,618160 3,529959 3,448744 3,802487
Rekreacyjne/
wypoczynkowe 4,453206 3,927948 3,543651 3,647577 3,837274

Samorealizacji 3,608961 3,292464 2,988212 2,629554 2,549923

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2
Wysokość średniej ważonej ocen poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
Krynicy-Zdrój w zależności od opinii, że „Krynica-Zdrój jest miejscowością 
atrakcyjną turystycznie”

Potrzeby

Krynica-Zdrój jest miejscowością atrakcyjną turystycznie

zdecydowanie 
się zgadzam

raczej się 
zgadzam

nie mam 
zdania

raczej się nie 
zgadzam

zdecydowanie 
się nie 

zgadzam

Żywieniowe 4,203923 4,033589 3,618885 3,478436 3,700893
Mieszkaniowe 4,159679 3,704294 3,412817 3,220243 3,841312
Zdrowotne 3,951458 3,498821 3,319043 2,848780 2,321153
Edukacyjne 3,653606 3,450714 3,215630 3,305195 2,501888
Kulturalne 3,857273 3,555451 3,375874 2,890460 2,841312
Komunikacyjne 3,727149 3,604714 3,391864 3,420180 3,162465
Bezpieczeństwa 3,897760 3,606163 3,600012 3,288265 2,520158
Rekreacyjne/
wypoczynkowe 4,384309 3,907640 3,396892 3,067705 2,800995

Samorealizacji 3,590079 3,203864 2,930002 2,545081 2,620260

Źródło: jak w tabeli 1.
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Tabela 3
Wysokość średniej ważonej ocen poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców 
Krynicy-Zdrój w zależności od postawy względem turystów 

Potrzeby

Stosunek do turystów

bardzo się cieszę 
z obecności 

turystów

obecność 
turystów wiąże 

się z problemami, 
ale je akceptuję

jest mi obojętne 
czy są turyści, 
czy ich nie ma

wrogość, niechęć 
do turystów

Żywieniowe 4,192700 3,961631 3,807584 3,793371
Mieszkaniowe 4,063730 3,826560 3,337564 3,623846
Zdrowotne 3,755340 3,564330 3,354435 3,724592
Edukacyjne 3,679903 3,453892 3,299061 2,863579
Kulturalne 3,651908 3,679730 3,533332 3,530679
Komunikacyjne 3,782219 3,559123 3,480886 3,040598
Bezpieczeństwa 3,898145 3,478613 3,593866 3,365358
Rekreacyjne/wypoczynkowe 4,123101 4,009067 3,810121 3,758912
Samorealizacji 3,693846 2,978367 2,890165 2,649717

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 4
Współczynnik rang Spearmana odnośnie do wybranych zależności

Krynica-Zdrój jest 
miejscowością 

atrakcyjną turystycznie

Krynica-Zdrój rozwija 
się dzięki turystyce

Stosunek 
mieszkańców  
do turystów

Poziom zaspokojenia potrzeb 0,414353 0,407602 0,344375

Źródło: jak w tabeli 1.

Tabela 5
Wysokość średniej ważonej ocen poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Krynicy-
Zdrój w zależności od deklaracji co do osiągania korzyści finansowych z obsługi turystów

Potrzeby Mieszkańcy deklarujący korzyści 
finansowe z obsługi turystów

Mieszkańcy deklarujący brak 
korzyści finansowe z obsługi 

turystów
Żywieniowe 4,174682 3,990927
Mieszkaniowe 3,938951 3,812764
Zdrowotne 3,711870 3,602354
Edukacyjne 3,539896 3,494196
Kulturalne 3,481982 3,686989
Komunikacyjne 3,707963 3,598273
Bezpieczeństwa 3,807498 3,665756
Rekreacyjne/wypoczynkowe 3,976551 4,031895
Samorealizacji 3,501059 3,231205

Źródło: jak w tabeli 1.
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Podsumowanie

Podjęte w artykule treści pozwoliły na zaprezentowanie problematyki poziomu zaspo-
kojenia potrzeb mieszkańców miejscowości turystycznej oraz ich postaw względem osób 
podejmujących na jej terenie aktywność turystyczną. Wyniki przeprowadzonych badań dały 
asumpt do następujących wniosków:
 - ocena poziomu zaspokojenia potrzeb mieszkańców Krynicy-Zdój jest ponadprzeciętna;
 - najwyższą ocenę poziomu zaspokojenia potrzeb odnotowano w zakresie potrzeb niższe-

go rzędu, tj. potrzeb żywieniowych, najniższą – w zakresie potrzeb wyższego rzędu, tj. 
potrzeb samorealizacji;

 - Krynica-Zdrój w opinii mieszkańców jest postrzegana jako miejscowość typowo tury-
styczna, która rozwija się dzięki turystyce;

 - im większa świadomość mieszkańców Krynicy-Zdrój turystycznego charakteru miejsco-
wości, tym wyższy poziom zaspokojenia ich potrzeb.
Podjęte rozważania należałoby monitorować. Skłania do tego fakt, że otoczenie, w któ-

rym funkcjonujemy podlega nieustannym zmianom. Te mogą kształtować aktywność tu-
rystyczną przyjezdnych; ich brak albo wyraźna redukcja mogą wyraźnie obniżyć poziom 
zaspokojenia potrzeb autochtonów. 

Za ciekawe uznaje się postawienie pytania, czy zarysowane w publikacji postawy 
mieszkańców utrzymają się w czasie, czy będą zmierzały w kierunku opisanym np. przez 
B. Włodarczyka? Jest to tym bardziej intrygujące, że Krynica-Zdrój postrzegana jest jako 
miejscowość zdecydowanie turystyczna (wydaje się, że bardziej niż np. strefa krawędzio-
wa Wyżyny Łódzkiej). Tym bardziej można spróbować postawić hipotezę, że w najbliż-
szym czasie postawy mieszkańców Krynicy-Zdrój względem szeroko rozumianej turystyki 
w mieście nie ulegną pogorszeniu. Jej weryfikacji autorka niniejszego artykułu podejmie się 
w kolejnych badaniach z tego zakresu.
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The Role of Tourism in Shaping the Level of Meeting the Needs  
of Inhabitants 

Summary

The aim of the article is to identify the level of meeting the needs of the inhabit-
ants of tourist destinations, proving that tourism influences the development of this 
level. To realise this aim a survey was carried out in 2004, in Krynica-Zdrój, among 
550 respondents. The research tool was a survey questionnaire designed solely for 
the purpose of this study. The study was conducted using the PAPI technique. As 
a result, the level of meeting the needs of the inhabitants of Krynica-Zdrój was 
rated above the average; Krynica-Zdrój, in the opinion of inhabitants, is perceived 
as a typical tourist destination which develops thanks to tourism. The greater the 
awareness of the inhabitants of Krynica-Zdrój of the touristic character of the place, 
the higher the level of meeting their needs. Consequently, the suppliers of tourism 
services in the area should strive to make their offer more attractive, which will 
result in benefits not only for them but also for the residents of the touristic area, by 
improving their living conditions.

Key words: tourist function of regions, Doxey’s irritation index, needs meeting 
level, Krynica-Zdrój, survey research.

JEL codes: D12, L83

Роль туризма в формировании уровня удовлетворения 
потребностей населения

Резюме

Цель статьи – определить уровень удовлетворения потребностей жителей 
местностей туристского характера и доказать, что туризм влияет на формиро-
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вание этого уровня. Достижению цели послужили результаты обследований, 
проведенных в 2014 г. в Крынице-Здруй среди 550 человек. Исследователь-
ским инструментом был авторский вопросник анкеты, спроектированный для 
нужд обследования. Опрос провели по методу PAPI. В результате констати-
ровали, что оценка уровня удовлетворения потребностей жителей Крыницы-
Здруй более чем средняя; Крыница-Здруй по мнению жителей воспринимает-
ся как типично туристская местность, которая развивается благодаря туризму; 
чем более высокое сознание жителями Крыницы-Здруй туристского характе-
ра местности, тем более высокий уровень удовлетворения их потребностей.  
В этой связи субъекты туристского предложения должны стремиться повы-
шать привлекательность предложения места, что ведет к выгодам, вытекаю-
щим не только для них, но и для жителей мест приема туристов посредством 
улучшения их бытовых условий. 

Ключевые слова: туристская функция регионов, индекс раздражения Дикси, 
уровень удовлетворения потребностей, Крыница-Здруй, опросы.
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