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WPROWADZENIE

Oddajemy do rąk czytelników kolejny numer czasopisma naukowego Krakow-
skiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (przedtem Krakowskiej 
Szkoły Wyższej) – „Państwo i Społeczeństwo”, poświęcony tym razem, w cało-
ści, problematyce współczesnej turystyki.

Fakt ten zbiega się z jubileuszem 10-letniej obecności turystyki między-
narodowej jako specjalności na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Kra-
kowskiej Akademii. Pierwsi słuchacze specjalności rozpoczęli studia I stopnia 
w październiku 2002 r. W ciągu kilku następnych lat turystyka międzynarodowa 
stała się najbardziej popularną specjalnością, realizowaną w ramach oferty edu-
kacyjnej uczelni. W roku akademickim 2005/2006 wprowadzono jednolite studia 
magisterskie, co zwiększyło jeszcze bardziej zainteresowanie tym przedmiotem 
studiów. Ogółem w ciągu dziesięciu lat wypromowano ponad 1000 absolwentów 
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (licencjatów i magistrów) specjalności 
turystyka międzynarodowa.

W 2011 r. uczelnia uzyskała prawo do prowadzenia studiów I stopnia 
na kierunku turystyka i rekreacja w ramach Wydziału Stosunków Międzynaro-
dowych. Z kolei w roku akademickim 2011/2012 w ramach procesu umiędzy-
narodowienia Krakowskiej Akademii rozpoczęto studia I stopnia o specjalno-
ści turystyka międzynarodowa (International Tourism) w języku wykładowym 
angielskim.
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Turystyka jest nie tylko przedmiotem dydaktyki, ale także badań podejmo-
wanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych Krakowskiej Akademii, co 
przejawia się publikacjach, udziale w konferencjach naukowych organizowanych 
przez szkoły wyższe, instytucje, organy samorządu terytorialnego itd.

Turystyka jako zjawisko wielowymiarowe, determinowane przebiegiem 
różnorodnych procesów natury gospodarczej, politycznej i społecznej, stanowi 
więc niezwykle interesujący obszar badań wielu dyscyplin nauki i jednocze-
śnie płaszczyznę współpracy różnych podmiotów odpowiedzialnych za jej roz-
wój i związane z nim skutki, dzisiaj już w o wymiarze globalnym. Zamiesz-
czone w niniejszej publikacji artykuły stanowią niewielki przyczynek do wiedzy 
o współczesnych dylematach rozwoju, zarówno turystyki krajowej, jak i między-
narodowej.

Otwiera ją obszerny artykuł Jacka Szwai, niezwykle ważny z punktu wi-
dzenia funkcjonowania podmiotów gospodarki turystycznej, którego przedmio-
tem jest analiza procedur administracyjnych wymaganych w przypadkach podej-
mowania działalności w zakresie świadczenia usług turystycznych. Autor zwraca 
uwagę, że warunki administracyjne podjęcia działalności w omawianym zakre-
sie nie są jednolite, co wynika z braku wspólnej podstawy prawnej określającej 
te warunki dla poszczególnych rodzajów usług turystycznych oraz z uwagi na 
różnice co do trybu postępowania w kwestii podjęcia działalności. Dotyczy to 
podmiotów, dla których podjęcie działalności wymaga decyzji administracyjnej, 
podmiotów dla których taka decyzja nie jest potrzebna oraz takich przypadków, 
kiedy to świadczenie usług turystycznych może być podejmowane na innych wa-
runkach formalnoprawnych.

Umiędzynarodowienie turystyki, stały wzrost liczby podróży turystycz-
nych, rozwój rynku podaży dóbr i usług turystycznych oraz procesy globaliza-
cyjne obejmujące ten rodzaj działalności gospodarczej wywołują szereg konse-
kwencji w obszarze prawa, w tym w sferze ochrony praw klienta.

Szczególnie ważne, z punktu widzenia relacji podmiot gospodarczy tury-
styki–turysta lub inny podmiot podaży, są umowy o świadczenie usług turystycz-
nych (umowa organizacji, umowa pośrednictwa). Dotyczy to również transakcji 
zawieranych on-line, oraz transakcji typu cross-border. Na tle realizacji tego typu 
umów pojawiają się często roszczenia wynikające z ich nienależytego wykona-
nia lub wręcz niewykonania. Wyczerpujące naświetlenie skomplikowanej mate-
rii problemu dochodzenia roszczeń, w omawianym względzie, na płaszczyźnie 
i w praktyce prawa międzynarodowego zawiera artykuł Dominika Wolskiego. 

Bożena Alejziak prezentuje wyniki badań zmierzających do określenia roli 
turystyki i jej form jako elementu stylu życia i struktury wykorzystania czasu 
wolnego polskiej młodzieży. Konkluzje sformułowane przez autorkę w opar-
ciu o interesujące analizy determinantów uczestnictwa w turystyce współcze-
snej młodzieży, mogą stanowić cenną informację rynkową dla organizatorów 
turystyki.
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Wobec różnych funkcji przypisywanych turystyce (wypoczynkowa, zdro-
wotna, poznawcza, edukacyjna itd.) istotne społecznie stają się pytania sformuło-
wane przez Mirosława Furmanka: czy człowiek niepełnosprawny ma szansę być 
pełnoprawnym turystą i czy może korzystać w pełni z jej walorów. Odpowiedź 
na te pytania nie jest prosta, o czym przekonuje lektura tekstu.

Nowa ustawa o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym, w pewnym 
stopniu rozwiązała niektóre istotne problemy, m.in. koegzystencji przedsię-
biorstw uzdrowiskowych i samorządów lokalnych, ale nie rozwiązała problemów 
społeczno-gospodarczych wynikających z barier i ograniczeń rozwojowych jako 
skutku działania ustawy. Wśród licznych problemów pojawiających się w funk-
cjonowaniu uzdrowisk należy wymienić i te, które dotyczą charakteru i prze-
biegu procesów demografi cznych w polskich uzdrowiskach – zagadnienie to, 
w niniejszym tomie naświetlił Zbigniew Długosz.

W 2010 r. Kraków wzbogacił się o nową, wyjątkową na skalę europejską – 
atrakcję turystyczną, zlokalizowaną przy krakowskim Rynku (według ekspertów 
„Project for Public Spaces”, najdoskonalszym placu świata). Jest nią muzeum 
urządzone w podziemiach Rynku Głównego. Historię powstania muzeum i jego 
nowoczesną ekspozycję przybliża Renata Lisowska.

Również Krakowa dotyczy tekst Moniki Prylińskiej. Jest on efektem prze-
myśleń autorki i wyników badań ankietowych przeprowadzonych na grupie tu-
rystów pochodzenia żydowskiego z Argentyny. Przedmiotem badań była treść, 
forma i percepcja przekazu informacji o dziedzictwie krakowskich Żydów i ich 
znaczenie dla zmiany stereotypu Polaka-antysemity, utrwalonego także w dia-
sporze żydowskiej w Argentynie.

Problematykę krajowego rynku turystycznego kontynuuje Krystyna Krauz. 
Przedmiotem jej opracowaniajest analizai ocena usług turystycznych świadczo-
nych w gospodarstwach rolnych na terenie gminy Czorsztyn. Przeprowadzone 
w tym celu badania ankietowe rzucają sporo światła na funkcjonowanie rynku 
agroturystycznego na terenach górskich.

Parki narodowe, obok podstawowej funkcji ochrony przyrody, stanowią 
także ważny element atrakcyjności turystycznej, co sprawia, że stają się przed-
miotem sporego zainteresowania turystów. Z tych względów stają się one często 
obszarami kolizji funkcji ochronnej i użytkowania turystycznego. Problem ten 
został naświetlony przez Marzenę Prus w oparciu o porównanie turystycznego 
wykorzystania górskich parków narodowych – Tatrzańskiego PN i Parku Naro-
dowego Berchtesgaden w Niemczech.

Parki narodowe stanowią w niektórych obszarach recepcji turystyki wy-
zwanie dla innych, na przykład antropogenicznych atrakcji turystycznych. O kon-
kurencyjności obszarów ochrony przyrody na rynku turystycznym w oparciu 
o egzotyczny przykład malezyjskich parków narodowych informuje tekst Renaty
Rettinger i Piotra Staszaka.
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O konkurencji na rynku turystycznym w ujęciu międzynarodowym wspo-
mniały również Barbara Ostrowska, Małgorzata Bajgier-Kowalska i Renata Ret-
tinger.Przedmiotem rozważań Barbary Ostrowskiej z kolei stała się konkurencyj-
ność turystyczna krajów Unii Europejskiej, opartych na analizie najważniejszych 
zmiennych wyrażających przewagę konkurencyjną i opisujących poziom rozwo-
ju funkcji turystycznych w poszczególnych destynacjach europejskich.

Szczegółowy przypadek analizy międzynarodowej konkurencyjności 
i tzw. pozycjonowania regionu turystycznego Algarve w Portugalii na rynku tu-
rystycznym, przedstawiły, wspomniane wyżej M. Bajgier-Kowalska i R. Rettin-
ger. Rozważania te korespondują z problematyką działań podejmowanych przez 
Komisję Europejską zmierzających do stymulowania konkurencyjności sektora 
turystycznego w Europie i podtrzymania jej roli jako najpopularniejszego kierun-
ku turystycznego na świecie.

Warto przy tym dodać, że jednym z najważniejszych rezultatów Europej-
skiego Forum Turystyki, które odbyło się w Krakowie (5–7 października 2011) 
w ramach polskiej prezydencji w UE, było podpisanie między Komisją Euro-
pejską a Europejską Komisją Turystyki deklaracji o współpracy w dziedzinie 
turystyki oraz promocji marki „Europa” – jako zbioru zrównoważonych kierun-
ków turystycznych. Podpisane porozumienie spowoduje, że Komisja Europej-
ska w szerszym niż dotąd zakresie włączy się w realizację takich europejskich 
przedsięwzięć, jak:

• promocja Europy jako destynacji turystycznej na rynkach państw trzecich, 
w szczególności Ameryki Północnej i krajów BRIC,

• rozwój i promocja paneuropejskich produktów turystycznych, takich jak 
np. szlaki kulturowe,

• wykorzystanie technologii informatycznych w promocji turystycznej,
• promocja marki „Europa”,
• wspólne działania promocyjne podczas imprez organizowanych przez 

branżę turystyczną,
• współpraca w zakresie badań oraz upowszechniania „dobrych praktyk”.

W problematykę turystyki międzynarodowej wpisuje się również tekst 
Magdaleny Banaszkiewicz, przybliżający stan i perspektywy rozwoju rosyjskie-
go rynku turystycznego z punktu widzenia możliwości recepcji turystów z Polski. 
Za jedną z najbardziej efektywnych ekonomicznie form turystyki międzynarodo-
wej należy uznać tzw. turystykę biznesową, nazywaną też przemysłem spotkań 
(MICE), obejmującą różne rodzaje podróży, których celem jest, m.in. uczest-
nictwo w kongresach, konferencjach, targach itd. Niektóre zagadnienia związa-
ne z funkcjonowaniem rynku turystyki biznesowej zostały podjęte w artykule 
Stefana Sachy. Natomiast w artykule Zygmunta Szota i Stefana Sachy, w opar-
ciu o wybrane przykłady, poczyniono próbę znalezienia związków między tzw. 
domenami kulturowymi a turystyką międzynarodową. Przykładowo, krąg kultu-
rowy islamu, którego dotyczy ta analiza, w sensie przestrzennym stanowi waż-
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ny obszar recepcji turystyki międzynarodowej, ale jednocześnie jest obszarem 
licznych zagrożeń bezpieczeństwa związanego z podróżą i pobytem turystów, 
a także paradoksów powstających przy okazji świadczenia usług turystycznych. 

Jednym z najważniejszych elementów infrastruktury turystycznej, w de-
cydującej mierze określającym możliwości recepcji turystów jest baza hotelowa, 
jej struktura i standard. Niemniej, o jakości świadczonych usług noclegowych 
nie decyduje tylko standard obiektu (np. liczba gwiazdek). Zwróciła na to uwagę 
Małgorzata Tyrańska podejmując problematykę zarządzania kompetencjami pra-
cowników hotelu i jakości świadczonych przez nich usług.

Z racji ograniczonych ram publikacji, prezentowane w niniejszym tomie 
artykuły podejmują zaledwie niewielki wycinek zagadnień i problemów, które 
dotyczą funkcjonowania i znaczenia turystyki w obszarze formalnoprawnym, 
społecznym, ekonomicznym, przestrzennym, politycznym itd. Nie obejmują za-
tem i nie wyczerpują ogółu kwestii towarzyszących rozwojowi współczesnej tu-
rystyki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.


