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Wyjazdy turystyczne Polaków za granicę jako jeden z przejawów 
globalizacji społecznej

Streszczenie

Celem rozważań jest charakterystyka zmian w zagranicznych wyjazdach tu-
rystycznych Polaków od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej do 2012 roku. 
W artykule wykorzystano dane publikowane przez GUS, Eurostat i CBOS oraz 
wyniki autorskich badań ankietowych przeprowadzonych w 2011 roku. Artykuł ma 
charakter koncepcyjno-badawczy.

Proces globalizacji jest wspomagany działaniami integracyjnymi państw, 
w tym działaniem Unii Europejskiej. Z procesów integracji i globalizacji korzy-
sta w dużej mierze społeczeństwo. Zagraniczne wyjazdy turystyczne są ważnym 
przejawem globalizacji społecznej. Na podstawie analizy danych, mimo warunków, 
które stwarza sytuacja rynkowa w Polsce, zauważalne są jedynie powolne tenden-
cje wzrostu liczby tych wyjazdów. Czynnikami determinującymi decyzje dotyczące 
wyjazdów zagranicznych są głównie dochody, a także czynniki społeczno-demo-
graficzne, takie jak wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.

Słowa kluczowe: globalizacja, Unia Europejska, wyjazdy turystyczne, polskie spo-
łeczeństwo.
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Wstęp

Zagraniczne wyjazdy turystyczne są ważnym przejawem globalizacji, bezpośrednio 
związanym ze stylem życia społeczeństwa danego kraju, a zarazem wskazującym na globa-
lizację społeczną. Celem rozważań jest charakterystyka zmian w zagranicznych wyjazdach 
turystycznych Polaków od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej do 2012 roku. Aby 
zrealizować cel, w artykule wykorzystano źródła wtórne - dane publikowane przez GUS, 
Eurostat oraz CBOS. Jednocześnie analizę uzupełniono o źródła pierwotne ‒ wyniki autor-
skich badań ankietowych pt. Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globali-
zacji konsumpcji, przeprowadzonych w 2011 roku1.

Globalizacja społeczna

Unia Europejska łączy gospodarki należących do niej państw w jednolitą całość. W pro-
cesie integracji bardzo ważne jest działanie według planów i założeń, które pozwalają jed-

1  Badania, zaprojektowane przez autorkę, były prowadzone w ramach grantu habilitacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego pt. Rynkowe zachowania polskich konsumentów w dobie globalizacji konsumpcji.
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nocześnie na obserwację wyników działań ekonomicznych, społecznych i politycznych, za-
równo w poszczególnych krajach, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.

Procesy integracji poszczególnych krajów można rozpatrywać także znacznie szerzej 
‒ przez aspekt globalizacji. Globalizacja to pojęcie, które funkcjonuje w życiu codzien-
nym. Naukowcy łączą je z procesami ekonomicznymi, politycznymi, społecznymi, zwykli 
ludzie ‒ głównie z kulturą, dostępnością towarów i usług oraz swobodną wymianą han-
dlową. Globalizacja to proces, który odzwierciedla przekształcenia w polityce, technice, 
społeczeństwach, gospodarkach i rynkach (Szymański 2004, s. 13-14).Omawiając proces 
globalizacji, można eksponować cechy ekonomiczne, socjologiczne lub polityczne i taki też 
nadawać jej wymiar. 

Globalizacja niesie za sobą zarówno korzyści, jak i koszty. Próby syntetycznego ujęcia 
korzyści i kosztów globalizacji dokonał między innymi S. Flejterski. Do korzyści z proce-
sów globalizacyjnych zaliczył przede wszystkim aspekty: ekonomiczne (np. wzrost kon-
kurencyjności, spadek kosztów produkcji, szanse na przyspieszenie rozwoju na obszarach 
zacofanych), technologiczne (np. dyfuzja postępu naukowo-technologicznego), społeczno-
-kulturowe (np. myślenie globalne, łatwiejszy dostęp do instytucji, kultury i rozrywki, upo-
dabnianie się wzorców rozwoju społeczno-ekonomicznego). Koszty globalizacji obejmowa-
ły aspekty: ekonomiczne (np. agresywna konkurencja międzynarodowa, wzrost bezrobocia, 
rozszerzenie obszarów nędzy i głodu), polityczne (np. ograniczenie suwerenności państw, 
spadek roli rządów), społeczne (np. przestępczość międzynarodowa, polaryzacja dochodo-
wa społeczeństw, homogenizacja systemów wartości, zanikanie różnic kulturowych, wzrost 
konsumpcjonizmu) (Flejterski, Wahl 2003, s. 204, 208). 

W inny sposób korzyści oraz koszty i zagrożenia, wynikające z globalizacji przedstawiła 
E. Polak, dokonując ich ujęcia w podziale na trzy sfery: ekonomiczną, polityczną i spo-
łeczno-kulturową. Skutki globalizacji w sferze ekonomicznej to np.: rosnąca potęga i au-
tonomia kapitału międzynarodowego, dystans między segmentami rynku pracy, niszczenie 
krajowego przemysłu i sieci handlowych, uzależnienie gospodarki i polityki od kapitału po-
nadnarodowego. Skutki globalizacji w sferze politycznej obejmują m.in: obniżenie poziomu 
demokracji w skali międzynarodowej, ograniczenie funkcji sprawowanych przez państwo, 
utratę zaufania do instytucji państwowych, erozję społeczeństwa obywatelskiego. Natomiast 
w sferze społeczno-kulturowej skutki globalizacji mogą stanowić: homogenizacja kulturo-
wa, ekspansja amerykańskiej kultury popularnej, oderwanie kultury od jej lokalnego kontek-
stu czy też hybrydyzacja kulturowa (Polak 2009, s. 33-34).

Niezaprzeczalne korzyści społeczno-ekonomiczne globalizacji dla społeczeństwa każ-
dego kraju to: możliwość znalezienia pracy dzięki swobodnemu przepływowi siły robo-
czej, nieograniczony dostęp do towarów (szczególnie modnych, popularnych, markowych), 
wzmożone procesy integracji społeczeństw dzięki odkryciom techniki i przenikaniu wzor-
ców kulturowych, a także nieograniczone możliwości podróżowania. Globalizacja stwarza 
zatem potencjalne możliwości wzrostu efektywności i poprawy poziomu życia dla wszyst-
kich krajów na świecie, bo dzięki niej producenci mają większy rynek zbytu, a konsumenci 
większe możliwości wyboru towarów i usług oraz niższe ceny (Liberska 2002, s. 22).
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Globalizacja wpływa na zmiany zarówno w funkcjonowaniu gospodarek poszczególnych 
krajów, jak i społeczeństw, w tym w szczególności na zmiany w zachowaniu członków go-
spodarstw domowych. W artykule przedmiotem zainteresowania są zachowania konsumen-
tów na rynku. Wobec tego uwaga zostanie zwrócona na społeczne aspekty globalizacji, które 
mogą być traktowane jako pośrednie stymulanty działań konsumentów w dobie globalizacji. 
Aspekt społeczny globalizacji prowadzi do integracji obywateli różnych społeczeństw. Dzieje 
się tak dzięki swobodnej wymianie handlowej, inwestycjom czy też przepływom informacji 
i komunikacji, swobodzie podróżowania oraz rozwojowi technologicznemu.  Społeczny wy-
miar globalizacji pośrednio wpływa na życie i pracę ludzi oraz funkcjonowanie gospodarstw 
domowych, bo dotyka wielu warunków życia, w tym na przykład: warunków pracy, bytu, 
spędzania czasu wolnego, opieki, bezpieczeństwa, kultury, czy tożsamości. 

Wyjazdy zagraniczne jako element globalizacji społecznej

Globalizacja może być mierzona za pomocą specjalnie skonstruowanych indeksów, do 
których należą między innymi:
1) indeks KOF opracowany przez A. Drehera z Konjunktforschungsstelle Swiss Economic 

Institute. Globalizację postrzega się tutaj w trzech wymiarach: ekonomicznym, społecz-
nym i politycznym. W ramach indeksu KOF wyróżnione zostały trzy kategorie glo-
balizacji społecznej: osobiste kontakty, przepływ informacji oraz przepływy kulturowe 
(Dreher 2006);

2) indeks globalizacji A.T. Kearney’a publikowany przez „Foreign Policy”. W ramach 
tego indeksu zostały wyróżnione cztery grupy wskaźników: integracja ekonomiczna, 
kontakt osobisty, technologiczne możliwości komunikacji i zaangażowanie polityczne. 
Globalizację społeczną odzwierciedlają dwa z nich: kontakty osobiste i możliwości ko-
munikowania się (www.atkearney.com); 

3) indeks CSGR opracowany przez B. Lockwooda i M. Redoano z Centrum Studiów 
Globalizacji i Regionalizacji Uniwersytetu w Warwick. W ramach indeksu CSGR wy-
różnia się globalizację: ekonomiczną, społeczną i polityczną. Globalizacja społeczna-
opisywana jest przez grupę wskaźników, z których część dotyczy bezpośrednio ludzi, 
a część przepływu idei (Lockwood i Redoano 2004); 

4) Maastricht Globalization Index MGI, który został opracowany przez P. Martensa,  
D. Zywietza i M. Raza z Uniwersytetu w Maastricht. W ramach MGI wyróżnia się glo-
balizację: polityczną, ekonomiczną, społeczno-kulturową, technologiczną oraz środowi-
skową (Caselli 2012; Martens i Raza 2009). 

W przedstawionych indeksach globalizacji aspekt społeczny szacowany jest na podsta-
wie analizy określonych wielkości, ale między szacunkami poszczególnych indeksów ist-
nieją pewne różnice. W tabeli 1 uporządkowano wskaźniki, które świadczą o stopniu zglo-
balizowania społecznego według wybranych indeksów.

Na podstawie danych z tabeli 1 można zauważyć, że procesy globalizacji społecznej do-
tykają wielu dziedzin życia. Procesy te zachodzą falami i w znacznej mierze uwarunkowane 
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są postępem naukowo-technicznym, rozwojem sposobów komunikowania się i transportu. 
Analizując procesy globalizacji społecznej, warto zwrócić uwagę na jej mierzenie poprzez 
ruchy ludnościowe, takie jak: migracje stałe, zagraniczne wyjazdy turystyczne, migracje 
zarobkowe, zagraniczne wyjazdy służbowe, czy też zagraniczne wyjazdy w celach eduka-
cyjnych (Polak 2009, s. 30-38).

Tabela 1
Wskaźniki globalizacji społecznej według wybranych indeksów globalizacji  

Wyszczegól-
nienie

GLOBALIZACJA SPOŁECZNA
(według indeksów globalizacji)

Indeks globalizacji 
KOF

Indeks globalizacji 
A.T. Kearney/Foreign 

Policy Magazine

Indeks globalizacji 
CSGR

Indeks globalizacji 
Maastricht (MGI)

Wielkości 
do szacunku 
globalizacji 
społecznej:

Kontakty osobiste:
- połączenia telefo-

niczne;
- transfery pienięż-

ne;
- międzynarodowa 

turystyka;
- liczba imigran-

tów;
- listy międzynaro-

dowe.

Kontakty osobiste:
- międzynarodowe 

połączenia telefo-
niczne;

- międzynarodowe 
przelewy oso-
biste;

- międzynarodowa 
turystyka;

Ludzie:
- posiadanie za-

granicznych 
papierów warto-
ściowyc;

- wykonywanie 
zagranicznych 
przelewów;

- pracownicy za-
trudnieni przy 
zagranicznych 
przelewach;

- liczba turystów.

Aspekt społeczno-
-kulturowy:
- liczba imigran-

tów;
- turystyka między-

narodowa

Przepływ infor-
macji:
- użytkownicy 

Internetu;
- użytkownicy 

telewizji;
- handel gazetami.

Technologiczne 
możliwości komu-
nikowania się:
- użytkownicy 

Internetu;
- liczba stron 

internetowych 
zarejestrowanych 
w kraju;

- liczba bezpiecz-
nych serwerów.

Idee i ich przepływ:
- długość rozmów 

telefonicznyc;
- liczba użytkowni-

ków Internetu;
- liczba filmów 

(eksport/import);
- Obroty książkami 

i gazetami (eks-
port/import);

- Liczba maili 
wysłanych i ode-
branych.

Aspekt technolo-
giczny:
- liczba połączeń 

telefonicznych;
- użytkownicy 

Internetu.

Przepływy kultu-
rowe:
 - liczba restauracji 
McDonald’s;
- liczba sklepów 
IKEA;
- obroty książkami.

Źródło: Dreher (2006); http://www.atkearney.com [dostęp: 31.03.1014]; Lockwood, Redoano (2004); Caselli 
(2012); Martens, Raza (2014); Martens, Raza (2009).

W artykule uwagę zwrócono na jeden z tych elementów ‒ zagraniczne wyjazdy tury-
styczne ‒ jako na ważny element międzynarodowej integracji społeczeństw.
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Turystyczne wyjazdy zagraniczne Polaków – wyniki badań

Jak wynika z powyższych wskaźników globalizacja między innymi pozwala ludziom 
podróżować, szczególnie dzięki dynamicznemu rozwojowi transportu lotniczego (w tym ta-
nich linii lotniczych).

Istotnym elementem, wpływającym na stopień globalizacji społecznej, są przyjazdy tu-
rystyczne oraz wyjazdy obywateli danego kraju za granicę. W zestawieniu 1 przedstawio-
no zmiany w liczbie turystów zagranicznych (wyrażonej w tysiącach) przyjeżdżających do 
Polski w latach 2004-2011. Z kolei, w zestawieniu 2 przedstawiono liczbę nocy (przypada-
jących na 1000 osób), które spędzili polscy turyści za granicą. 

Zestawienie 1
Liczba turystów zagranicznych w Polsce w latach 2004-2012 (w tys.) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

14290 15200 15670 14975 12960 11890 12470 13350

Źródło: http://www.stat.gov.pl/gus/5840_11286_PLK_HTML.htm [dostęp: 31.03.2014].

Jak wynika z danych zestawienia 1 po wejściu Polski do Unii Europejskiej w pierwszych 
latach (2004-2006) odnotowano wzrost liczby turystów odwiedzających Polskę (o 9,7% od 
2004 roku do 2006 roku). Jednak w kolejnym okresie (2007-2009) liczba turystów zagra-
nicznych odwiedzających Polskę zaczęła maleć. W 2009 roku było to o 16,8% mniej niż 
w 2004 roku i aż o 24% mniej niż w 2006 roku (w którym to roku liczba turystów zagranicz-
nych odwiedzających Polskę w analizowanym okresie była najwyższa). Tendencja rosnąca 
w liczbie osób odwiedzających Polskę pojawiła się ponownie od 2010 roku. 

Zestawienie 2
Liczba nocy spędzonych za granicą przez mieszkańców Polski podczas wyjazdów 
turystycznych dłuższych niż 4 dni (liczba nocy przypadająca na 1000 mieszkańców)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

: 1529 1682 1820 1939 1340 1502 1568

Źródło: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Tourism_trends [dostęp: 31.03.2014].

Dane z zestawienia 2 potwierdzają, że podobnie jak rośnie zainteresowanie cudzoziem-
ców wyjazdami do Polski, tak też od 2005 roku rośnie zainteresowanie Polaków turystycz-
nymi wyjazdami zagranicznymi. Od 2005 roku do 2008 roku odnotowano wzrost liczby wy-
jazdów Polaków za granicę o 27%. Jednak w roku 2009 nastąpił gwałtowany spadek tychże 
wyjazdów (w porównaniu do roku poprzedniego o 30,5%). Tendencja rosnąca w liczbie 
osób wyjeżdżających z Polski w celach turystycznych pojawiła się ponownie od 2010 roku. 
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Szczegółowe dane na temat turystycznych wyjazdów zagranicznych Polaków można 
znaleźć w raportach publikowanych przez CBOS. Deklaracje respondentów na temat sposo-
bu spędzania czasu przeznaczonego na wypoczynek za granicą w latach 2004-2011 przed-
stawiono w tabeli 2. 

Tabela 2
Sposób wypoczynku Polaków za granicą w latach 2004-2011 (% wskazań)  

Wypoczynek za granicą: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

- indywidualny wyjazd turystyczny 12 11 14 11 14 11 15 14
- wyjazd zorganizowany przez biuro podróży 7 6 5 11 13 10 11 13
- u rodziny, znajomych 6 5 9 8 13 6 11 9
- inna forma - - - - - 3 4 4

Źródło: Wyjazdy wypoczynkowe Polaków w 2011 roku (2011).

Jak wynika z danych w tabeli 2 odsetek respondentów, którzy wyjeżdżali w celach wy-
poczynkowych za granicę był stosunkowo niewielki wśród badanych Polaków i rósł w bar-
dzo wolnym tempie od 2004 roku do 2011 roku. W przypadku indywidualnych wyjazdów 
turystycznych odsetek respondentów preferujących ten sposób wypoczynku utrzymywał się 
na podobnym poziomie w całym analizowanym okresie (od 2004 roku do 2011 roku wzrósł 
tylko o 2 punkty procentowe). Wypoczynek u rodziny lub znajomych za granicą preferowało 
średnio 8% badanych (przy czym większym powodzeniem cieszyły się te wyjazdy w 2008 
roku, bo 13% badanych zadeklarowało wybór tej formy wypoczynku). Ponadto, wyraźnie 
tendencję wzrostową można zauważyć przy wyborze wyjazdów organizowanych przez biu-
ra podróży, gdyż od 2004 roku do 2011 roku odsetek deklarujących tą formę wypoczynku 
wzrósł o 6 punktów procentowych.

CBOS prowadzi badania nie tylko na temat turystycznych wyjazdów zagranicznych. 
Od 1993 roku Polacy są pytani przez tę instytucję także o to, czy w ogóle byli za granicą. 
W 2004 roku oraz 2006 roku odsetek respondentów, którzy twierdząco odpowiedzieli na to 
pytanie wynosił 61%, w 2009 roku – 66%, zaś w 2012 roku – 69%. Co ciekawe, mimo że 
rośnie odsetek osób podróżujących za granicę, to jednocześnie maleje odsetek posiadają-
cych ważny paszport. W 2004 roku aktualny dokument miało 43%, podczas gdy w 2012 już 
tylko 31% osób. Ponadto z uzyskanych deklaracji wynika, że od 2004 roku dwóch na trzech 
badanych było co najmniej jeden raz za granicą (Polacy poznają świat… 2012). 

W tabeli 3 przedstawiono najpopularniejsze kierunki wyjazdów zagranicznych Polaków 
od 2004 roku do 2012 roku.

Według danych zawartych w tabeli 3 od lat najpopularniejszym kierunkiem wyjazdów 
zagranicznych Polaków są Niemcy, Czechy i Słowacja.

Na podstawie deklaracji respondentów okazało się, że Polacy najczęściej wyjeżdżali 
w celach turystycznych, a także po to, by zwiedzać lub uprawiać sport. W 2004 roku taki cel 
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podróży deklarowało 63% badanych, w 2006 roku – 62%, w 2009 roku − 65%, a w 2012 
roku − 68%. Jako drugi cel wyjazdów Polacy wskazywali podejmowanie pracy zarobko-
wej (w 2004 roku – 18% deklaracji, a w kolejnych latach – 22%). Na trzecim miejscu pod 
względem celów były wyjazdy wypoczynkowo-lecznicze (16-17% deklaracji). Znajomych 
i rodzinę odwiedzało za granicą w 2004 roku 19% badanych, a w 2012 roku było to 16%. 
Kolejnym celem wyjazdów były zakupy deklarowane przez 18% Polaków w 2004 roku, 
ale już tylko przez 9% w 2012 roku. Ponadto w celach służbowych wyjeżdżało za granicę 
średnio 6%, a w celach edukacyjnych 2% (niezmiennie od 2004 roku do 2012 roku) (Polacy 
poznają świat… 2012).

Tabela 3
Najczęściej odwiedzane przez Polaków kraje w latach 2004-2012  
(według wskazań respondentów, w %)

Wyszczególnienie 2004 2006 2009 2012 

Niemcy 34 33 36 36
Czechy 20 20 21 25
Słowacja 14 13 16 18
Włochy 9 12 12 12
Wielka Brytania 4 4 7 9
Francja 8 9 9 8
Austria 9 8 10 7
Hiszpania 4 4 6 7
Węgry 11 8 7 7
Grecja 4 5 6 6

Źródło: Polacy poznają świat, czyli o zagranicznych wyjazdach i znajomości języków obcych (2012).

Uzupełnieniem informacji na temat zagranicznych wyjazdów turystycznych mogą być 
także wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w 2011 roku na reprezen-
tatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków pt. Rynkowe zachowania polskich konsumentów 
w dobie globalizacji konsumpcji (Włodarczyk 2013)2. 

Badani Polacy zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy od 01 maja 
2004 roku wyjeżdżali za granicę. Okazało się, że wyjazdy do obcych krajów były wśród 
nich mało powszechne. Niespełna 28% zadeklarowało, że wyjechało za granicę od momentu 
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. 

2  Próba badawcza została dobrana według statystyk GUS ze względu na: płeć, wiek i miejsce zamieszkania. Pomiarem objęto 
1000 Polaków (474 mężczyzn i 526 kobiet). Badania zostały przeprowadzone przez firmę Pentor Research International 
w maju 2011 roku. Szerzej na temat badania: Włodarczyk (2013).
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Badani najczęściej wyjeżdżali w celach turystycznych. Część deklarowała, że podej-
mowali pracę zawodową za granicą lub wyjazdy były wynikiem obowiązków służbowych. 
W tabeli 4 przedstawiono szczegółowo cele wyjazdów zagranicznych badanych Polaków. 

Tabela 4
Cele wyjazdów zagranicznych Polaków w 2001 roku (% wskazań)   

Cele wyjazdów zagranicznych Ogółem wyjeżdżający, 
N=284, w tym:

Wyjazdy turystyczne 81,3
Wyjazdy do pracy (w poszukiwaniu nowej pracy, podejmowanie pracy) 16,0
Wyjazdy służbowe (w ramach obecnego miejsca pracy Polsce) 6,6
Inne 5,4
Wyjazdy szkoleniowe 2,1
Wyjazdy handlowe (zakupy) 2,1
Wyjazdy edukacyjne 1,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Jak wynika z danych w tabeli 4, najbardziej rozpowszechnioną formą wyjazdów zagranicz-
nych były podróże turystyczne. Jednocześnie niewielki odsetek badanych Polaków zdeklaro-
wał zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych, szkoleniowych lub handlowych (ok. 2%). 

Dodatkowo na podstawie badania przybliżono profile ekonomiczno-demograficzno-spo-
łeczne zarówno osób, które wyjeżdżały za granicę, jak i tych, którzy deklarowali, że od 
01.05.2004 roku nie byli za granicą (por. tabela 5).

Tabela 5
Charakterystyka ekonomiczno-społeczno-demograficzna badanych według kryterium 
deklaracji wyjazdów zagranicznych

Osoby wyjeżdżające za granicę Osoby, które nie wyjeżdżały za granicę

Osoby młode (25-34 lata)
Z wykształceniem wyższym
Właściciele prywatnych firm, pracownicy umysłowi
Mieszkańcy średnich i dużych miast
Członkowie 3 osobowych gospodarstw domowych
Osoby prowadzące gospodarstwo domowe krócej 
niż 10 lat
Przedstawiciele gospodarstw domowych o docho-
dach powyżej 5000 zł miesięcznie
Osoby o dochodach powyżej 2500 zł miesięcznie
Deklarujący znajomość języka obcego 

Osoby starsze (powyżej 60 lat)
Z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym
Osoby, które nie pracowały, zajmujące się domem, 
bezrobotne
Mieszkańcy wsi
Członkowie 1 osobowych gospodarstw domowych
Osoby prowadzące gospodarstwo domowe dłużej 
niż 20 lat
Przedstawiciele gospodarstw domowych o niskich 
dochodach – poniżej 1500 zł miesięcznie
Deklarujący nieznajomość języka obcego 
Wdowcy, osoby rozwiedzione

Źródło: jak w tabeli 4.
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Jak wynika z tabeli 5 badania ankietowe wykazały, że profile wyjeżdżających, jak i tych, 
którzy nie uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych zdecydowanie różnią się od siebie. 
Wydaje się, że najistotniejszym czynnikiem ograniczającym wyjazdy Polaków za granicę 
mogły być przede wszystkim zbyt niskie dochody. Dodatkowo ważną determinantą braku 
decyzji o wyjeździe wydaje się być także: podeszły wiek, niski poziom wykształcenia i fakt 
zamieszkiwania w niewielkiej miejscowości.

Podsumowanie

Obecnie zachowania rynkowe, w tym także wyjazdy za granicę, ukształtowane obecnie 
w społeczeństwach, to w dużej mierze konsekwencja rozwoju cywilizacyjnego i kulturowe-
go oraz zachodzącego procesu globalizacji. Proces globalizacji niewątpliwie jest wspoma-
gany także działaniami integracyjnymi państw, w tym działaniem Unii Europejskiej. Przez 
akcesję do Unii Europejskiej Polska niewątpliwie zyskała. Zmodernizowano dziedziny 
działalności gospodarczej (na przykład rolnictwo), wykorzystano środki z funduszy struk-
turalnych, wprowadzono i nadal wprowadza się normy i standardy działania (na przykład 
w przemyśle, w dziedzinie ochrony środowiska), ujednolicono przepisy prawne. Nie ulega 
wątpliwości, że z procesu integracji i globalizacji korzysta również społeczeństwo. 

Na podstawie analizy danych zamieszczonych w artykule można stwierdzić, że ważnym 
aspektem integracji społecznej są wyjazdy zagraniczne (szczególnie o charakterze turystycz-
nym). Jednak mimo warunków, które stwarza sytuacja rynkowa w Polsce, zauważalne są 
jedynie powolne tendencje wzrostu tychże wyjazdów (obserwując zmiany od 2004 roku). 
Z analizy materiału empirycznego wynika, że czynnikami determinującymi decyzje dotyczą-
ce wyjazdów zagranicznych są przede wszystkim czynniki ekonomiczne – dochody, a także 
czynniki społeczno-demograficzne, zwłaszcza: wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania.
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Poles’ Tourist Trips Abroad as One of Symptoms of Social 
Globalisation

Summary

An aim of considerations is to describe the changes in Poles’ tourist trips abroad 
since the moment of its accession to the European Union till the year 2012. In her 
article, the author used the data published by the CSO, Eurostat and CBOS as well 
as findings of the author’s surveys carried out in 2011. The article is of the concep-
tual and research nature.

The process of globalisation is supported by states’ integration measures, in-
cluding activities undertaken by the European Union. The processes of integration 
and globalisation are largely used by the society. Tourist trips abroad are an impor-
tant symptom of the social globalisation. Based on data analysis, despite the condi-
tions set up by the market situation in Poland, there are only noticeable slow trends 
of the growth of the number of those trips. The factors determining the decisions 
concerning trips abroad are mainly incomes as well as socio-demographic factors 
such as age, education and place of residence.

Key words: globalisation, European Union, tourist trips, Polish society.

JEL codes: D01, D12, F61, Z13

Туристские поездки поляков за рубеж – одно из проявлений 
социальной глобализации

Резюме

Цель рассуждений – дать характеристику изменений в зарубежных поезд-
ках поляков с момента вступления Польши в Европейский Союз до 2012 г.  
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В статье использовали данные, публикуемые ЦСУ, Евростатом и CBOS (Цен-
тром обследования общественного мнения), а также результаты авторских 
опросов, проведенных в 2011 году. Статья имеет концептуально-исследова-
тельский характер.

Процесс глобализации подкрепляется интеграционными действиями го-
сударств, в том числе действиями Евросоюза. Процессами интеграции и гло-
бализации пользуется в большой степени общество. Зарубежные туристские 
поездки – важное проявление социальной глобализации. На основе анализа 
данных, несмотря на условия, какие создает рыночная ситуация в Польше, 
заметны лишь медленные тенденции к росту количества таких поездок. Фак-
торами, предопределяющими решения, касающиеся зарубежных поездок,  
в основном являются доходы, а также социально-демографические факторы, 
такие как возраст, образование и местожительство.

Ключевые слова: глобализация, Европейский Союз, туристские поездки, 
польское общество.
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