
U N I W E R S Y T E T  S Z C Z E C I Ń S K I  

W Y D Z I A Ł  Z A R Z Ą D Z A N I A  I  E K O N O M I K I  U S Ł U G  

 

 

 

 

 

 

 

Michał  Borun 

Nr albumu 73697 

 

 

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU 

TRANSGRANICZNEJ TURYSTYKI AKTYWNEJ I EKOLOGICZNEJ 

W OPARCIU O ROWEROWE SZLAKI PRZYRODNICZE 

„ODER-NEISSE” I „ZIELONA ODRA” 

 

 

 

 

Praca magisterska 

napisana w Katedrze Zarządzania Turystyką 

pod kierunkiem 

dr hab. prof. US Aleksandra Panasiuka 

 

 

Słowa kluczowe: 

1. turystyka 

2. regionalny rozwój turystyki 

3. region przygraniczny 

4. analiza SWOT 

 

 

SZCZECIN 2006



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że przedłożoną pracę magisterską napisałem samodzielnie. Oznacza to, że 

przy pisaniu pracy poza niezbędnymi konsultacjami nie korzystałem z pomocy innych 

osób, a w szczególności nie zlecałem opracowania rozprawy lub jej części innym osobom 

ani nie odpisywałem tej rozprawy lub jej części od innych osób. 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się 

nieprawdziwe, decyzja o wydaniu mi dyplomu zostanie cofnięta. 



SPIS TREŚCI 

WSTĘP .................................................................................................................................5 
ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA TURYSTYKI AKTYWNEJ, 
EKOLOGICZNEJ I TRANSGRANICZNEJ ...................................................................8 

1.1 Pojęcie turystyki ....................................................................................................8 
1.1.1 Turystyka jako zjawisko ................................................................................8 
1.1.2 Turystyka a hierarchia potrzeb człowieka, jego czas wolny i praca..............9 
1.1.3 Aktualnie obowiązujące definicje turystyki i turysty ..................................10 
1.1.4 Turystyka jako pojęcie stopniowalne ..........................................................12 

1.2 Rynek usług turystycznych..................................................................................13 
1.2.1 Polityka turystyczna.....................................................................................14 
1.2.2 Gospodarka turystyczna...............................................................................15 
1.2.3 Produkt turystyczny .....................................................................................16 
1.2.4 Ruch turystyczny .........................................................................................18 

1.3 Rodzaje turystyki i typy turystów........................................................................19 
1.4 Omawiane formy turystyki ..................................................................................21 

1.4.1 Turystyka aktywna.......................................................................................21 
1.4.2 Turystyka ekologiczna.................................................................................22 
1.4.3 Turystyka transgraniczna.............................................................................23 

ROZDZIAŁ 2. ASPEKTY ROZWOJU TURYSTYKI AKTYWNEJ, 
EKOLOGICZNEJ I TRANSGRANICZNEJ .................................................................25 

2.1 Turystyka jako czynnik przemian........................................................................25 
2.2 Zrównoważony rozwój i turystyka zrównoważona .............................................27 
2.3 Rozwój turystyki..................................................................................................28 

2.3.1 Czynniki rozwoju turystyki .........................................................................29 
2.3.2 Dynamika rozwoju turystyki .......................................................................31 

2.4 Rozwój omawianych form turystyki....................................................................34 
2.4.1 Rozwój turystyki aktywnej ..........................................................................35 
2.4.2 Rozwój turystyki ekologicznej ....................................................................36 
2.4.3 Rozwój turystyki transgranicznej ................................................................36 
2.4.4 Rozwój turystyki rowerowej........................................................................36 

2.5 Trendy we współczesnej turystyce ......................................................................37 
ROZDZIAŁ 3. ANALIZA SZLAKÓW „ODER-NEISSE” I „ZIELONA ODRA” 
WRAZ Z ICH NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM ..........................................................40 

3.1 Obszar badawczy .................................................................................................40 
3.1.1 Struktura administracji.................................................................................41 
3.1.2 Współpraca transgraniczna ..........................................................................42 

3.2 Analiza I. Walory naturalne.................................................................................43 
3.2.1 Dobra naturalne............................................................................................43 
3.2.2 Ochrona przyrody ........................................................................................44 

3.3 Analiza II. Dostępność komunikacyjna ...............................................................45 
3.3.1 Koleje...........................................................................................................46 
3.3.2 Drogi ............................................................................................................47 
3.3.3 Przejścia graniczne ......................................................................................48 

3.4 Analiza III. Szlaki rowerowe ...............................................................................50 
3.4.1 Podmioty działań .........................................................................................50 
3.4.2 Sieci tras rowerowych..................................................................................54 
3.4.3 Szlaki „Oder-Neisse“ i „Zielona Odra“ .......................................................56 

3.5 Analiza IV. Zaplecze turystyczne........................................................................60 
3.5.1 Sieć obiektów usługowych ..........................................................................60 
3.5.2 Baza noclegowo-żywieniowa ......................................................................61 



ROZDZIAŁ 4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSGRANICZNEJ 
TURYSTYKI AKTYWNEJ I EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE BADAWCZYM63 

4.1 Analiza SWOT.....................................................................................................63 
4.2 Porównawcza analiza SWOT dla omawianego obszaru......................................63 

4.2.1 Mocne i słabe strony ....................................................................................64 
4.2.2 Szanse i zagrożenia......................................................................................70 

4.3 Bilans analizy SWOT ..........................................................................................73 
4.4 Działania strategiczne, które należałoby podjąć w celu rozwinięcia turystyki 
aktywnej i ekologicznej na obszarze badawczym ...........................................................75 

ZAKOŃCZENIE ...............................................................................................................78 
BIBLIOGRAFIA ...............................................................................................................81 
SPIS TABEL ......................................................................................................................84 
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW.....................................................................................................84 



WSTĘP 

 

 

W ogóle zachowań turystycznych na świecie przeważa turystyka masowa. Od końca 

XX wieku na znaczeniu zyskują jednak alternatywne formy turystyki, nastawione na 

możliwie bezinwazyjne poznanie odwiedzanych obszarów czy aktywny wypoczynek – 

poprzez rekreację lub wyczyn. Uznać można, że w formie turystyki alternatywnej 

powraca dziś pierwotny rodzaj turystyki, charakteryzujący pierwsze zachowania 

turystyczne na świecie, mające charakter indywidualny, poznawczy i aktywny. Właśnie 

w nurcie turystyki alternatywnej mieszczą się turystyka aktywna i turystyka 

ekologiczna, stanowiące przedmiot niniejszej pracy. Ze względu na instrumentarium 

towarzyszące turyście można także mówić o turystyce rowerowej, z której rozwojem 

i dla zaspokojenia której powstają w Polsce i Niemczech coraz to nowe szlaki rowerowe. 

Szlaki te służyć mogą jednak nie tylko tym turystom, których uznaje się za „turystów 

rowerowych”. Z roweru korzystać mogą bowiem w dowolnym momencie swojej podróży 

turyści przedkładający inne formy turystyki, odpowiednio jednak zachęceni i traktujący 

wycieczkę rowerową jako kolejną atrakcję, choć nie sedno swej podróży. Decyzja 

o wyborze roweru jako środka lokomocji czy formy turystyki, może zapaść w różnych 

momentach podróży, w związku z czym nie można szlaków rowerowych wiązać jedynie 

ze ściśle rozumianą turystyką rowerową. Ponadto roweru mogą używać również 

mieszkańcy danego obszaru, w celach komunikacyjnych, czy dla krótkiego wypoczynku, 

niebędącego według definicji przyjętych dla celów statystycznych, turystyką. Podobnie 

poza nawias oficjalnej turystyki (lecz nie przedmiotu niniejszej pracy) wyłączone mogą 

być niektóre przejawy omawianych w niniejszej pracy turystyki aktywnej i ekologicznej, 

jako mających z zasady charakter raczej wycieczkowy i wypadowy, aniżeli 

pobytowy. 

Wobec takiej różnorodności sposobów korzystania ze ścieżek rowerowych, ich rozwój 

może przyczynić się do ogólnego rozwoju badanego obszaru, a także rozwoju pozostałych 

form turystyki na danym terenie, szczególnie tych aktywnych. Celem niniejszej pracy jest 

określenie, czy istnienie od 2004 r. rowerowych szlaków przyrodniczych „Oder-Neisse” 

i „Zielona Odra” może przyczynić się do rozwoju transgranicznej turystyki aktywnej 

i ekologicznej. Obszarem badawczym pracy jest najbliższe otoczenie szlaków, stanowiące 

obszar między nimi – pogranicze polsko-niemieckie oraz najbliższe otoczenie szlaków 

wgłąb obu krajów. Jest to więc teren położony między Kostrzynem na południu 

a Szczecinem na północy, ograniczony ze wschodu linią kolejową Kostrzyn – Szczecin, 



z zachodu zaś linią Berlin – Malmö. Nie jest celem pracy dokonanie analizy możliwości 

rozwoju infrastruktury turystycznej czy określonego produktu turystycznego. Produkty 

i infrastrukturę turystyczną uznać należy jedynie za instrumenty służące ogólnemu 

rozwojowi turystyki. Zwiększenie oferty turystycznej czy liczebności turystów to zarazem 

jedne ze wskaźników rozwoju turystyki, jak też jego warunek konieczny, choć 

niewystarczający. Analiza obszaru badawczego w wybranych kluczowych aspektach może 

wykazać, że możliwy jest rozwój transgranicznej turystyki aktywnej i ekologicznej 

w oparciu o przyrodnicze szlaki rowerowe „Oder-Neisse” i „Zielona Odra” i towarzyszące 

im zagospodarowanie turystyczne. Analizę oparto na danych zebranych w 2005 r. poprzez 

kwerendę dostępnych opracowań i wywiad środowiskowy. W części analizy formalnej 

praca opiera się na bieżących regulacjach strategicznych (długookresowych), 

określających kierunki rozwoju na szczeblach narodowym, regionalnym i lokalnym. Tego 

typu źródła charakteryzuje duża rozbieżność formalna i merytoryczna – nie są tworzone 

w oparciu o jednolite wzorce ani na ten sam czas trwania, co uniemożliwia jednolitą 

formalnie analizę obszaru badawczego. W części teoretycznej materiałem źródłowym była 

polska literatura fachowa z zakresu ekonomiki turystyki – najczęściej opracowania wydane 

w XXI w. 

Znaczenie pojęcia „turystyka” i morfologię turystyki omawia rozdział 1. niniejszej 

pracy. Rozwój turystyki stanowi temat rozdziału 2. Omawiana w nim jest zarówno 

turystyka jako podmiot zmian, czynnik rozwoju regionu, jak też jako ich przedmiot – 

fenomen sam podlegający zmianom i rozwojowi. W rozdziale tym wskazane zostają 

czynniki uznane za krytyczne dla rozwoju omawianych form turystyki. W odniesieniu do 

tych czynników prowadzi się w rozdziale 3. wybiórczą analizę obszaru badawczego. 

Przedstawione zostają polskie i niemieckie uwarunkowania formalne turystyki rowerowej 

oraz założenia planistyczne i strategiczne programy działań, część działań podjętych lub 

podejmowanych w zakresie uprawiania wybranych form turystyki na obszarze 

badawczym. W analizie pomija się czynniki zewnętrzne, które, choć mogą mieć istotny 

wpływ na rozwój określonych form turystyki w ogóle, nie są bezpośrednio zależne od 

czynników występujących na obszarze badawczym. Po przedstawieniu informacji 

z polskiej i niemieckiej części obszaru badawczego, dokonuje się w rozdziale 4. ich 

porównawczej analizy SWOT – czyli analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń, 

osobno dla części niemieckiej i polskiej badanego obszaru. Analizę SWOT formułuje się 

w takiej formie, by porównać stronę niemiecką i polską badanego obszaru. Na podstawie 

wniosków z tej analizy przedstawione zostają propozycje działań albo form realizacji 

działań już zaplanowanych, celujące w rozwinięciu transgranicznej turystyki aktywnej 



i ekologicznej, przy uwzględnieniu możliwości efektu synergii rozwoju obu typów. Jako 

potencjał rozwojowy określa się w niniejszej pracy możliwość wykorzystania podobieństw 

na badanym obszarze do budowy jego spójności, utrzymania zaś różnic tam, gdzie 

dywersyfikacja jest pożądana. Wskazuje się jednak również konieczność przezwyciężenia 

tych różnic, które prowadzą do niestabilności systemu lub wahań jakości usług 

turystycznych świadczonych na badanym obszarze, jak też zniesienia podobieństw tam, 

gdzie należy dokonać dywersyfikacji ofert. Zawarte w analizie SWOT podobieństwa 

i różnice potencjałów po obu stronach granicy wskazują możliwości rozwoju. Działania 

priorytetowe, jakie należy wykonać w temacie opracowania to te, które pozwolą uniknąć 

zagrożeń wskazanych w analizie SWOT. Formułując postulaty przyjmuje się określony 

w opracowaniach strategicznych horyzont czasowy kilkunastu lat. Na obszar badawczy 

niniejszej pracy patrzeć należy jako na geograficzną całość, która ma szanse także być 

traktowana całościowo w ujęciu rynkowym, podobnie jak inne europejskie regiony 

graniczne, np. Alpy (Niemcy, Szwajcaria i Austria, Francja, Włochy i Szwajcaria), 

Szlezwik (Niemcy i Dania), czy Alzacja i Lotaryngia (Francja i Niemcy). Istotnym, czy 

wręcz koniecznym warunkiem takiego rozwoju obszaru badawczego powinna być 

współpraca transgraniczna polskich i niemieckich jednostek samorządu. 



ROZDZIAŁ 1. CHARAKTERYSTYKA TURYSTYKI AKTYWNEJ, 

EKOLOGICZNEJ I TRANSGRANICZNEJ 

 

 

 

1.1 Pojęcie turystyki 

 

Pojęcie turystyka stosowane jest, tak w literaturze naukowej, jak i w codziennym użyciu, 

w co najmniej dwóch znaczeniach: przyjemnościowym1 oraz statystyczno-ekonomicznym. 

Wskazuje to na istotną różnicę w sposobie postrzegania turystyki: z jednej strony jako 

sposobu realizacji osobistych motywów i wypełniania czasu wolnego, z drugiej, jako 

przedmiotu ruchu podróżnych na świecie, którego zmierzenie i ujęcie statystyczne 

wymaga stosowania „twardych” kryteriów (np. przez rejestrowanie ilości gości 

hotelowych). Mechanizmy przepływu podróżnych na świecie nie są jednak stałe, 

w związku z czym ze zmianą zachowań turystycznych, zmieniają się także definicje 

turystyki. W aspekcie ekonomicznym turystyka dotyczy bowiem szczególnie rozdźwięku 

między nieograniczonością ludzkich potrzeb a ograniczonością zasobów, które służą do 

ich zaspokojenia2. 

 

 

1.1.1 Turystyka jako zjawisko 

 

Turystyka, rozumiana jako dziedzina nauki (ekonomika turystyki) jest heterogeniczna i ma 

charakter interdyscyplinarny. Według U. Szubert-Zarzeczny turystyka dotyczy zjawisk nie 

tylko ze sfery ekonomii, lecz także polityki, aktywności społecznej czy sfery 

cywilizacyjno-kulturowej. Choć jest dziedziną gospodarki, ma wpływ na rozwój 

osobowości człowieka, przez co odnosząc się do jego potrzeb pozaekonomicznych wiąże 

się także ze sferą kultury danego społeczeństwa3. Zdaniem K. Przecławskiego turystyka 

jest jednocześnie zjawiskiem psychologicznym, społecznym, ekonomicznym, 

przestrzennym oraz kulturowym4. Turystyka jako zjawisko przestrzenne ma wpływ na ład 

                                                 
1 R.Łazarek: Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1999, 
s. 25. 
2 U.Szuber t-Zarzeczny:  Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2002, s. 39. 
3 Ib id. ,  s. 42. 
4 K.Przec ławski:  Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków, Wydawnictwo Albis, 1997, 
s. 31. 
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przestrzenny, mogąc go rozwijać, lub też burzyć, przez przyczynianie się do degradacji 

otoczenia. Infrastruktura turystyczna jest ważnym czynnikiem porządku przestrzennego, 

ostatecznie turystyka ma wpływ na krajobraz. W aspekcie psychospołecznym można 

mówić m.in. o styczności i nawiązywaniu więzi społecznych przez ludzi uczestniczących 

w turystyce, podróżujących z określonych motywów, realizujących swe potrzeby 

i osiągających cele związane z określonymi wartościami. Wtórnie turystyka buduje 

przeżycia i wspomnienia oraz prowadzi do zmian zachowania. 

K. Przecławski, uznając, że turystyka jest przede wszystkim zachowaniem człowieka, 

krytykuje tendencję ograniczania jej opisu do zjawiska ekonomicznego, w którym rządzą 

prawa podaży i popytu a na rynku turystycznym przedsiębiorstwa oferują usługi, z których 

sprzedaży czerpią zyski. Jednocześnie jednak sam K. Przecławski w opisie aspektu 

psychospołecznego turystyki ogranicza się do analizy strony popytu rynku turystycznego, 

czyli turystów, nie zajmując się potrzebami i zachowaniami strony podaży rynku 

turystycznego. Potrzeby te zauważa natomiast W.W. Gaworecki, wyróżniając wśród 

kryteriów podziału turystyki5 motywację lub grupy motywacji osobno dla strony podaży 

i popytu. 

 

 

1.1.2 Turystyka a hierarchia potrzeb człowieka, jego czas wolny i praca 

 

Według E. Mazura turystyka nie jest pojęciem równoznacznym „rekreacji” 

i „wypoczynkowi”6. Rekreacja oznacza wszystkie czynności podejmowane w celu 

regeneracji sił, wypoczynek zaś działalność odwrotną do prac i czynności zawodowych. 

W tym sensie, wypoczynek i rekreacja odpowiadają czasowi wolnemu, a turystyka może 

być jedną z form jego spędzania. Jak zwraca uwagę R. Łazarek, turystykę, jako formę 

zaspokojenia ludzkich potrzeb, zestawia się zwyczajowo7 z potrzebami wyższego rzędu 

w piramidzie Maslowa8, szczególnie z najwyższą potrzebą – samorealizacji9. Podobnie 

stwierdza D. Milewski, pisząc, że turystyka nie wiąże się z zaspokajaniem podstawowych 

potrzeb człowieka, wobec czego wymaga spełnienia pewnych warunków10. Turystyka 

                                                 
5 W.W.Gaworecki :  Turystyka. Warszawa, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2003, s. 22. 
6 E.Mazur :  Geografia turystyczna. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2002, 
s. 15. 
7 R.Łazarek:  op.cit., s. 25. 
8 A.H.Maslow: Motivation and Personality. New York – Ewanstan – London, Harper and Row, 1954, 
s. 37. 
9 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 106. 
10 D.Milewski:  Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 
zachodniopomorskiego. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 49. 

9 



odpowiada więc na osobiste potrzeby związane z realizacją funkcji czasu wolnego, który 

zdaniem K.J. Helnarskiej, jest najistotniejszym społecznym warunkiem jej rozwoju11. 

Zgodnie z teorią dobrobytu społecznego czas wolny może być przeznaczony na turystykę 

lub na dodatkową pracę – która choć umożliwia zakup innego dobra, wzmaga także 

zapotrzebowanie na wypoczynek12. 

W ekonomii turystyka nie ogranicza się jednak do form spędzania czasu wolnego 

(ang./franc. leisure). Zachowania turystyczne nie są wcale nierozerwalnie związane 

z czasem wolnym od pracy. Turystyka nie musi mieć charakteru nieobowiązkowego, 

niezarobkowego, ani nawet przyjemnościowego13. Z punktu widzenia ekonomii mianem 

turystyki można także określić podróżowanie w celach handlowych i biznesowych. Osoby, 

podróżujące w tych celach, korzystają bowiem z lokalnej oferty tak samo, jak inni turyści 

i jako takie wzmagają popyt na miejscowych rynkach usług turystycznych14. 

 

 

1.1.3 Aktualnie obowiązujące definicje turystyki i turysty 

 

Najogólniej rzec można, że w przypadku turystyki, mamy do czynienia ze zmianą miejsca 

pobytu, która jest: 

• czasowa, 

• dobrowolna, 

• umotywowana inaczej, niż podjęciem pracy w nowym miejscu15. 

Komisja ds. Statystyki ONZ przyjęła w 1993 r. definicję turystyki, w której określa się 

ją jako „ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, 

służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza swoim codziennym 

otoczeniem”16. Poszczególne fragmenty tej definicji można wyjaśnić następująco: 

• przez „ogół  czynności” rozumieć należy nie tylko czynności turystów, więc 

strony popytu w rynku turystycznym, lecz także wszelkie działania ze strony 

podaży, stanowiące sferę obsługi ruchu turystycznego17; 

                                                 
11 K.J .Helnarska:  Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej. Toruń, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2004, s. 104. 
12 W.Kamiński :  Współczesna teoria dobrobytu. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 
1980, s. 91 za: U.Szubert-Zarzeczny: op.cit., s. 65. 
13 K.Przec ławski:  op.cit., s. 29. 
14 S.Wodejko: Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1998, 
s. 11. 
15 K.Przec ławski:  op.cit., s. 29. 
16 Terminologia turystyczna. Zalecenia WTO. Warszawa, ONZ-WTO, 1995, s. 3. 
17 S.Wodejko: op.cit., s. 10. 
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• cele podróży określone zostają możliwie szeroko, przy czym ze względów 

statystycznych określa się grupy celów wyjazdów turystycznych; 

• także ze względów statystycznych stosuje się w klasyfikacji turystyki ograniczenie 

czasu trwania podróży do roku; 

• pojęcie „codziennego otoczenia” wprowadzone zostało w celu wyłączenia 

z „turystyki” ruchu osób, które podróżują między domem i pracą, miejscem nauki 

lub innymi miejscami, które odwiedzają regularnie. 

Uczestników ruchu podróżniczego nazywa się podróżnymi – są to wszystkie osoby, 

które podróżują między dwoma miejscami. Ci z nich, których wyjazd ma charakter 

turystyczny, to odwiedzający. Według tzw. definicji rzymskiej, przyjętej na konferencji 

ONZ w Rzymie, w 1963 r. odwiedzającymi są osoby przybywające do kraju niebędącego 

krajem ich stałego miejsca zamieszkania, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem wykonywania 

w tym kraju zawodu18. W brzmieniu przyjętym przez Komisję ds. Statystyki ONZ w 1993 

roku, odwiedzającym jest osoba, która przebywa poza miejscem zamieszkania, bez 

względu na motyw jej podróży, jeżeli jej główny cel podróży jest inny niż podjęcie 

działalności wynagradzanej w miejscu odwiedzin19. W porównaniu do definicji rzymskiej 

można odnotować dwie szczególne zmiany. Po pierwsze, inny kraj zastąpiono miejscem 

odmiennym od miejsca zamieszkania i pracy (które nosi miano codziennego 

otoczenia), w czym definicja przypomina definicję turystyki. Po drugie, choć z kategorii 

odwiedzających wciąż wyłączeni są ci, którzy podróżują dla podjęcia pracy, 

odwiedzającymi mogą być jednak także osoby podróżujące w ramach już wykonywanego 

zawodu, szczególnie jeżeli opłacane są wciąż w miejscu zamieszkania. 

Turyści to według definicji międzynarodowych, jedynie ci z odwiedzających, którzy 

korzystają z bazy noclegowej i podróżują dłużej niż 24 godziny. Pozostali odwiedzający to 

wycieczkowicze (jednodniowi odwiedzający). Wycieczkowicze zwani są w polskiej 

definicji20 odwiedzającymi, a wyższej kategorii – nadrzędnej wobec nich i turystów (czyli 

„odwiedzający” w rozumieniu ONZ) nie stosuje się. 

 

                                                 
18 E.Mazur :  op.cit., s. 19. 
19 Ib id. ; K.Przec ławski:  op.cit., s. 28; R.Łazarek:  op.cit., s. 12. 
20 Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004. Nr 223, poz. 2268). 
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1.1.4 Turystyka jako pojęcie stopniowalne 

 

Użyte w definicjach turystyki i turystów kryterium czasu – tak przy wprowadzeniu górnej 

granicy podróży o charakterze turystycznym do roku, jak przy wprowadzeniu doby jako jej 

dolnej granicy, ma charakter statystyczny i jako takie nie odzwierciedla faktycznej 

konsumpcji turystycznej21. Definicje zalecane w użyciu międzynarodowym są przejawem 

chęci całościowego ujęcia tematu, usystematyzowania pojęć i takiego ich określenia, które 

mogłoby stanowić wspólny mianownik dla koncepcji bardziej szczegółowych, 

a jednocześnie odpowiadałoby na potrzeby ekonomiki turystyki i umożliwiało 

standardowy sposób badania przepływu podróżnych. Chociaż definicje te wprowadzono ze 

względów praktycznych, mogą się okazać niepraktyczne w konkretnych przypadkach, co 

może prowadzić nie tyle do ich uściślenia, lecz także do odrzucania i wymiany ich 

fragmentów. Dziś wciąż wielu autorów nie zgadza się z definicją Komisji ds. Statystyki 

ONZ. Wybór zakresu pojęcia turystyki i przyjęcie odpowiedniej jej definicji 

w opracowaniach naukowych może zależeć od celu badań i problemu badawczego, który 

jest rozpatrywany. 

Próbą pogodzenia wielości różnych wykluczających się definicji może być 

wprowadzenie stopniowania turystyki. Takie podejście proponuje w pewien sposób 

K. Przecławski22, uznając, że w większym stopniu turystyką jest wyjazd w celach 

poznawczych, aniżeli towarzyszący celom zarobkowym – który jest turystyką niejako 

mimochodem. Pogląd ten można rozwinąć o stwierdzenie J. Merskiego, że „prawdziwymi 

turystami” zwykło się zwać tych, którzy podróżują samotnie lub w grupach nieformalnych, 

organizując wyjazd samodzielnie, najczęściej uprawiających turystykę kwalifikowaną23. 

Nawet jednak przyjąwszy taki podział, trudno jest przeprowadzić ostrą granicę pomiędzy 

poszczególnymi typami turystyki i turystów, a to ze względu na arbitralność w wyborze 

kryteriów wartościujących. Tego typu stopniowanie byłoby możliwe przy zastosowaniu 

twardszych kryteriów, jak czynniki ekonomiczne (np. wysokość przychodów z turystyki 

lub udział w rynku turystycznym). Takie kryteria nie uprawniałyby jednak do 

wartościowania zachowań turystycznych. 

 

                                                 
21 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 15-16; Ekonomiczne podstawy turystyki. Red. A.Panasiuk,  
Szczecin, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 31. 
22 K.Przec ławski:  op.cit., s. 30. 
23 J .Merski :  Turystyka kwalifikowana. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002, s. 7. 
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1.2 Rynek usług turystycznych 

 

W ujęciu przedmiotowym rynek jest współwystępowaniem podaży i popytu. Podaż  jest 

ilością dobra zaoferowaną w określonym momencie do sprzedaży24, a popyt taką ilością 

tego dobra, jaką nabywcy gotowi są kupić po danej cenie25. Za dobro na rynku 

turystycznym S. Wodejko proponuje uznać produkt turystyczny26. Struktura podaży 

i popytu rynku turystycznego jest szczególnie skomplikowana i niejednorodna. Podaż 

turystyczna jest złożona ze wzajemnie powiązanych ze sobą elementów o różnym 

charakterze ekonomicznym27, struktura zaś popytu w turystyce zależy w dużej części od 

czynników niewymiernych28. W definicji sformułowanej przez K. Naumowicza i uważanej 

za najpełniejszą definicję rynku usług turystycznych w polskiej literaturze29, wyróżnić 

można następujące trzy elementy30: 

• produkty turystyczne podlegające wymianie (produkt turystyczny), 

• podmioty podaży i popytu, 

• stosunki rynkowe między podmiotami rynku. 

Produkt turystyczny jest ogółem dóbr i usług oferowanych turystom. Turyści (a także 

wycieczkowicze) stanowiąc ruch turystyczny, są podmiotem popytu. Podmiotami zaś 

podaży są wszyscy oferenci dóbr i usług turystycznych na rynku. Do strony podażowej 

rynku zaliczyć należy także władzę publiczną mającą dla tego rynku charakter regulujący. 

Stanowiąca jej domenę polityka turystyczna decyduje o warunkach rozwoju zarówno 

podaży, jak i popytu.  

We współczesnej gospodarce, w turystyce szczególnie, dyktat podaży zastąpiony został 

dyktatem popytu. To konsumenci kształtują dochodowość usługodawców w sektorze 

turystycznym i to ich potrzeby mają charakter pierwotny, decydując o dalszym rozwoju 

rynku31. Wytworzenie produktu turystycznego wynika ze zgłoszonego przez konsumenta 

zapotrzebowania. Wówczas to producent dokonuje wyborów ekonomicznych i decyduje 

o optymalnym sposobie wykorzystania rzadkich zasobów wytwórczych. Produkt stanie się 

                                                 
24 Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy. Red. Stefan Marciniak, Warszawa, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 1998, za: D.Milewski , op.cit., s. 44. 
25 Makro- i mikroekonomia…, za: D.Milewski , op.cit., s. 48. 
26 S.Wodejko: op.cit., s. 27, 47, za: D.Milewski, op.cit., s. 44. 
27 D.Milewski: op.cit., s. 45. 
28 Ib id. , s. 49. 
29 Ekonomiczne podstawy…, s. 42. 
30 K.Naumowicz:  Turystyka. Cz. II. Wybrane zagadnienia ekonomiczne. Szczecin, Politechnika 
Szczecińska, 1986, s. 7, za: Ekonomiczne podstawy…, s. 42. 
31 „W przeszłości podaż zawsze dyktowała popyt, natomiast obecnie sytuacja się odwróciła. Coraz większe 
nasycenie rynku oraz bardziej pewni siebie konsumenci z większymi dochodami do dyspozycji oraz czasem 
wolnym kształtują dochodowość usługodawców w sektorze turystycznym.”, Przyszłe trendy w turystyce – 
prognoza dla społeczeństw Europy Zachodniej. Bruksela, Europejska Komisja Turystyki, 2004. 
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przedmiotem wymiany na rynku turystycznym, dopiero kiedy będzie stanowił określoną 

użyteczność dla turysty32. A. Tokarz określa rynek usług turystycznych jako proces 

dostosowywania podaży turystycznej do popytu turystycznego33, U. Szubert-Zarzeczny zaś 

jako mechanizm koordynujący zetknięcie popytu i podaży. Nośnikami podaży i popytu są 

odpowiednio gospodarka turystyczna (ogół działalności związanej z wytwarzaniem dóbr 

i usług turystycznych) oraz ruch turystyczny (konsumpcja tych dóbr i usług)34. Dobra 

i usługi turystyczne są, jako produkt turystyczny, przedmiotem wymiany na rynku. Ramy 

formalne funkcjonowania wymiany na rynku turystycznym określa polityka turystyczna. 

Elementy te: polityka, gospodarka, produkt i ruch turystyczny opisane zostają 

w następnych podrozdziałach. 

 

 

1.2.1 Polityka turystyczna 

 

Polityka turystyczna, jako czynnik zewnętrzny35, najczęściej w skali makro (regulacje 

krajowe i międzynarodowe), stanowi tło dla wszystkich innych działań na rynku 

turystycznym. Przez politykę turystyczną rozumieć można ogół działań (lub braku działań) 

państwa w zakresie turystyki. Należą do nich36: 

• opracowywanie planów rozwoju turystyki i wkomponowanie ich 

w ogólnopaństwowe plany rozwoju społeczno-gospodarczego, 

• regulacje prawne dotyczące turystyki lub sfer bezpośrednio z nią związanych, 

• regulacje prawne dotyczące formalności granicznych, 

• zawieranie umów międzynarodowych dotyczących turystyki, 

• rozwój turystyki socjalnej, 

• licencjonowanie działalności turystycznej. 

Ścisła polityka turystyczna wiąże się z zarządzaniem turystyką i administracją sektorem 

turystycznym, najczęściej na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. 

W turystyce, jak pisze U. Szubert-Zarzeczny, wykorzystywane są najczęściej rozwiązania 

ogólne, dotyczące całej gospodarki i upowszechnione w ramach polityki ekonomicznej. 

Rozwiązania te niekoniecznie są zgodne z naturalnymi właściwościami gospodarki 

                                                 
32 U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 45. 
33 Ekonomiczne podstawy…, s. 42. 
34 U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 42-43. 
35 Ib id. , s. 162. 
36 Ekonomiczne podstawy…, s. 49. 
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turystycznej37. Przy takim, wąskim rozumieniu polityki turystycznej uznać można, że 

władze lokalne nie mają w niej wielkiego udziału. Politykę turystyczną można jednak 

zdefiniować także w znaczeniu szerszym, jako wszelkie działania polityczne mające 

wpływ na sektor turystyczny38. W tym sensie wpływ każdej władzy na turystykę jest 

znaczny. Zdaniem B. Meyer, lokalna polityka turystyczna powinna m.in. tworzyć 

podstawy do aktywnego wspierania rozwoju turystyki39. Wśród „sfer bezpośrednio 

związanych z turystyką” wymienić można transport, edukację, ochronę przyrody, usługi 

komunalne, branding, marketing lokalny i wiele innych. Należy więc mieć na uwadze, że 

inne sektorowe polityki państwa, w tym także ogół działań pozaekonomicznych, mają 

znaczny wpływ na turystykę. Przykładowo, choć obejmowanie ochroną prawną zasobów 

naturalnych nie stanowi przedmiotu polityki turystycznej, zdecydowanie warunkuje 

funkcjonowanie turystyki40. Wpływ ten przejawia się zarówno wobec strony podaży 

(np. ograniczenia i szczególne warunki funkcjonowania przemysłu na obszarach 

chronionych i w ich otulinach), jak i wobec ruchu turystycznego (np. ograniczenie ruchu 

do określonych miejsc). Polityka turystyczna może więc bezpośrednio oddziaływać 

zarówno na stronę podaży, jak i popytu rynku usług turystycznych, stanowiąc ogół działań 

władz wpływających na sektor turystyczny. Jako narzędzie regulacyjne należy ją uznać za 

przynależną całemu rynkowi. 

 

 

1.2.2 Gospodarka turystyczna 

 

U. Szubert-Zarzeczny nazywa gospodarką  turystyczną  ogół działalności związanej 

z wytwarzaniem dóbr i usług turystycznych, uznając to pojęcie za równoznaczne ze sferą 

obsługi ruchu turystycznego41. Definicje gospodarki turystycznej zwracają uwagę na to, że 

celem jej jest wypełnianie zapotrzebowania popytu na rynku turystycznym, więc 

generowanie podaży. W.W. Gaworecki stwierdza, że zapotrzebowanie człowieka na dobra 

i usługi turystyczne wzrasta, a gospodarka turystyczna stanowi kompleks funkcji 

                                                 
37 U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 162. 
38 Turystyka. Zarys wykładu. Red. A.Panasiuk, Szczecin, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, 
s. 191. 
39 B.Meyer:  Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Szczecin, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 210; D.Milewski :  op.cit., s. 36; Ekonomiczne 
podstawy…, s. 52. 
40 W.W.Gaworecki :  Przewodnik do studiowania przedmiotu kierunkowego „Turystyka krajowa i 
międzynarodowa” dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Gdańsk, Wyższa 
Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2002, s. 57. 
41 U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 42-43. 
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rozwijanych w celu dostarczenia tych dóbr i usług42. A.S. Kornak i A. Rapacz określając 

podobnie strukturę gospodarki turystycznej, zamiast o zapotrzebowaniu na dobra i usługi 

mówią o potrzebach ludności i jej chęci udziału w formach wypoczynku i turystyki43. 

Gospodarkę turystyczną A. Rapacz oraz W.W. Gaworecki dzielą na bezpośrednią 

i pośrednią, R. Łazarek zaś na typową, uzupełniającą i pośrednią. W obu tych 

klasyfikacjach kryterium podziału jest stopień przeznaczenia produkcji dóbr i usług na cele 

turystyczne. Ogólnie można stwierdzić, że gospodarka turystyczna to ten fragment 

gospodarki, który przyczynia się stale do tworzenia produktu turystycznego albo też, 

z którego produktów (dóbr i usług) korzystają turyści. 

 

 

1.2.3 Produkt turystyczny 

 

U. Szubert-Zarzeczny określa produkt turystyczny jako wiązkę (zbiór, zestawienie) 

materialnych, symbolicznych, usługowych właściwości dających korzyść ekonomiczną 

wytwórcy i satysfakcję nabywcy44. Na strukturę produktu turystycznego składają się dwie 

kategorie ekonomiczne: dobra i urządzenia turystyczne oraz usługi turystyczne, obie 

w podziale na podstawowe i komplementarne45: 

a) Dobra turystyczne. 

• Podstawowe – walory turystyczne (naturalne i antropogeniczne). 

• Komplementarne – infrastruktura (turystyczna i paraturystyczna). 

b) Usługi turystyczne: 

• Podstawowe. 

• Komplementarne. 

Dobra turystyczne są to te dobra stworzone przez naturę, historię lub przez 

człowieka, na które występuje popyt turystyczny46. Dzielą się na podstawowe – walory 

i komplementarne – zagospodarowanie. Walory turystyczne (podstawowe dobra 

turystyczne) są przedmiotem zainteresowania turystów. Można je podzielić na walory 

naturalne – elementy środowiska naturalnego oraz elementy pozaprzyrodnicze – walory 

antropogeniczne, stworzone przez człowieka. T. Lijewski, B. Mikułowski 

i J. Wyrzykowski dokonują także podziału walorów turystycznych według kryterium 

                                                 
42 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 177; D.Milewski :  op.cit., s. 19. 
43 A.S.Kornak,  A.Rapacz:  Zarządzanie turystyką…, s. 11; D.Milewski:  op.cit., s. 19. 
44 U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 42. 
45 B.Meyer:  Turystyka jako…., s. 113; D.Milewski :  op.cit., s. 36; Ekonomiczne podstawy…, s. 52. 
46 B.Meyer:  Turystyka jako…, s. 113. 
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funkcji, na wypoczynkowe, krajoznawcze i specjalistyczne. Walory wypoczynkowe mają 

służyć regeneracji sił fizycznych i psychicznych, krajoznawcze być przedmiotem 

zainteresowań poznawczych, specjalistyczne zaś powinny umożliwiać uprawianie różnych 

form turystyki kwalifikowanej47. Ogół dóbr (tak przyrodniczych, jak i wytworzonych przez 

człowieka) to zasoby turystyczne, które walorami stają się dopiero stanowiąc pewną 

wartość dla turystów. Zasoby turystyczne uznać można za potencjalne walory, tym 

bardziej, że przypisywanie wartości zasobom ma charakter subiektywny48. 

Zagospodarowanie turystyczne (komplementarne dobra turystyczne) to zespół 

dóbr i urządzeń, a także instytucji, stanowiących materialną i organizacyjną bazę 

turystyki49. D. Milewski dokonuje podziału infrastruktury według kryterium celu jej 

powstania i funkcji na rynku turystycznym. Zagospodarowanie, które powstało do obsługi 

ruchu turystycznego to infrastruktura turystyczna. W przypadku, w którym turyści 

jedynie korzystają z zagospodarowania stworzonego w związku z innymi potrzebami 

społeczno-gospodarczymi, zagospodarowanie to jest infrastrukturą  paraturystyczną . 

Z przedstawionego podziału dóbr turystycznych wynika, że istnienie walorów 

turystycznych i infrastruktury paraturystycznej nie jest uzależnione od rozwoju turystyki50. 

Z dóbr turystycznych jedynie infrastruktura turystyczna ma ścisły związek z wystąpieniem 

na danym obszarze ruchu turystycznego. D. Milewski określa jednak komplementarne 

dobra turystyczne jako te, które powstają z myślą o turyście51, choć nie jest tak 

w przypadku należącej do nich infrastruktury paraturystycznej. Problemu tego nie 

rozwiązuje inna klasyfikacja, w której A. Bott-Alama, B. Meyer i D. Milewski nazywają 

wszystkie komplementarne dobra turystyczne infrastrukturą turystyczną, którą dzielą za 

W.W. Gaworeckim, na techniczną i społeczną52. 

Wewnętrznemu zróżnicowaniu spowodowanemu występowaniem popytu turystycznego 

ulegają nie tylko dobra, lecz także usługi turystyczne. Definicja i klasyfikacja usług 

turystycznych jest trudniejsza od klasyfikacji dóbr. Wynika to z większej różnorodności 

definicji samej usługi53. Ogólnie można stwierdzić, że usługi różnią się od dóbr przede 

wszystkim tym, że mają niematerialny charakter. Wśród usług świadczonych na rynku 

turystycznym wyróżnić można jednak te, którym towarzyszą efekty materialne. Są to te 

usługi, które W.W. Gaworecki nazywa usługami podstawowymi. Umożliwiają one 

                                                 
47 T.Lijewski,  B.Miku łowski ,  J .Wyrzykowski:  Geografia turystyki…, s. 16. 
48 B.Meyer:  Turystyka jako…, s. 112. 
49 D.Milewski:  op.cit., s. 36; W.W.Gaworecki ,  Turystyka…, s. 128. 
50 D.Milewski:  op.cit., s. 36-37. 
51 Ib id. , s. 36. 
52 Ekonomiczne podstawy…, s. 35; W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s.100-104. 
53 D.Milewski:  op.cit., s. 37; Ekonomiczne podstawy…, s. 52. 

17 



turyście dotarcie na miejsce, są bowiem świadczone przy użyciu infrastruktury 

(zagospodarowania turystycznego). Us ługi komplementarne to te, które związane są 

z celem przyjazdu turysty i realizacją jego czasu wolnego54. Te usługi mają bardziej 

niematerialny charakter, jako że skierowane są do najczęściej do świadomości turysty. 

Usługi turystyczne, rozpatrywane jako elementy podaży turystycznej, można więc 

podzielić podobnie jak dobra, na podstawowe i komplementarne. Odnosząc usługi do dóbr 

występujących na rynku turystycznym, można uznać, że pewna ich część związana jest 

z podstawowymi dobrami turystycznymi, pozostałe zaś z dobrami komplementarnymi, 

przy czym związek ten jest „krzyżowy”. Oznacza to, że według W.W. Gaworeckiego, 

usługi podstawowe wiążą się z dobrami komplementarnymi, komplementarne zaś usługi – 

z podstawowymi dobrami turystycznymi55. Chociaż podstawowe usługi turystyczne są 

rzeczywiście pierwszymi usługami turystycznymi, z którymi turysta ma styczność, trudno 

je jednak uznać za podstawowe z punktu widzenia rynku turystycznego. Według tej 

klasyfikacji usługi podstawowe warunkują wykorzystanie usług komplementarnych. 

Tymczasem między dobrami turystycznymi zachodzi relacja odwrotna. D. Milewski 

stwierdza, że dobra komplementarne warunkują wykorzystanie dóbr podstawowych56. 

W takim rozumieniu zasadne wydawałoby się uznanie za podstawowe tych usług, które 

wykształciły się z potrzeb ściśle turystycznych, tym bardziej, że są one związane 

z podstawowymi dobrami turystycznymi. Takiego podziału jednak się nie dokonuje. 

Według U. Szubert-Zarzeczny w skład produktu turystycznego wchodzą także elementy 

niematerialne, niebędące w ścisłym znaczeniu usługami, takie jak gościnność czy 

uprzejmość. Wówczas dopiero produkt turystyczny staje się specyficzną całością jako 

dobro konsumpcyjne57, na które popyt zgłasza ruch turystyczny. 

 

 

1.2.4 Ruch turystyczny 

 

Ruch turystyczny to ogół różnorodnych form czasowego przemieszczania się ludzi, 

które wynikają z potrzeb uznanych za turystyczne (czasowe i niezwiązane z chęcią 

podjęcia pracy)58. W tej definicji użyto kryteriów czasu trwania i celu wyjazdu, podobnie, 

jak w definicji turystyki. Według tych samych kryteriów można także dokonać klasyfikacji 

                                                 
54 W.W.Gaworecki , Turystyka…, s.283. 
55 D.Milewski:  op.cit., s. 40; Ekonomiczne podstawy…, s. 52. 
56 D.Milewski: op.cit., s. 37. 
57 U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 45. 
58 W.Kaprowski:  Geografia turystyczna. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 116. 
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ruchu turystycznego59. Według B. Meyer60 z zestawienia kryteriów czasu i celu powstaje 

często spotykana klasyfikacja ruchu turystycznego, stosowana przez H. Borne 

i A. Dolińskiego61 oraz W. Kaprowskiego62: 

a) pobytowy lub pobytowo-wypoczynkowy (obejmujący wczasy, pobyty 

w uzdrowiskach); 

b) wycieczkowy lub wycieczkowo-krajoznawczy (z turystyką wycieczkową, 

kwalifikowaną i kempingową); 

c) wycieczkowy i świąteczny lub wypoczynek krótkoterminowy (świąteczny). 

Innymi ważnymi kryteriami dla dokonania podziału ruchu turystycznego są: 

a) forma organizowania (zorganizowany, niezorganizowany); 

b) miejsce zamieszkania (krajowy; zagraniczny: przyjazdowy i wyjazdowy); 

c) okres czasu wolnego (doroczny: urlopowy, wakacyjny; cotygodniowy – 

weekendowy). 

W oparciu o te same kryteria, według których dokonuje się klasyfikacji ruchu 

turystycznego, dokonać można podziału turystów, czy ogólnie turystyki. 

 

 

1.3 Rodzaje turystyki i typy turystów 

 

Nie opracowano pełnej naukowej typologii form turystyki współczesnej63, a jej podziału 

dokonuje się w oparciu o podobne kryteria jak w klasyfikacji ruchu turystycznego. Główna 

różnica polega na tym, że w pojęciu „turystyka” wprowadza się dolną granicę czasową 

i warunek spędzenia noclegu, co ma pewne znaczenie z punktu widzenia statystyki czy 

analizy rynku, lecz już nie tak wielkie po stronie popytu, motywacji podróży i potrzeb 

turystów (więc niepojawiające się w kontekście ruchu turystycznego). W. Kaprowski64 

kieruje się w podziale turystyki następującymi kryteriami: 

a) według dominującego motywu wyjazdu: 

• wypoczynkowa (wypoczynkowo-uzdrowiskowa), 

• krajoznawcza (wycieczkowa, poznawcza), 

• aktywna (specjalistyczna, kwalifikowana); 

                                                 
59 Ib id. 
60 Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego. Red. B.Meyer ,  Szczecin, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 
Szczecińskiego, 2004, s. 53. 
61 H.Borne,  A.Doliński :  Organizacja turystyki. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998, 
s. 28. 
62 W.Kaprowski:  op.cit., s. 116. 
63 K.Przec ławski:  op.cit., s. 34. 
64 W.Kaprowski:  op.cit., s. 15. 
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b) według czasu trwania: 

• urlopowa (długookresowa), 

• świąteczna (krótkookresowa, weekendowa, wycieczkowa); 

c) według zasięgu terytorialnego wyjazdów: 

• podmiejska (lokalna65), 

• regionalna, 

• krajowa, 

• zagraniczna; 

d) według stopnia organizacji ruchu turystycznego: 

• indywidualna (zorganizowana lub samodzielna), 

• zbiorowa (wyjazdy grupowe, organizowane przez biura turystyczne 

lub inne instytucje), 

e) według środków transportu: 

• piesza, 

• kolarska, 

• samochodowa, 

• motocyklowa, 

• autokarowa, 

• kolejowa, 

• lotnicza, 

• wodna, 

• juczna. 

K. Przecławski66 uznaje następujące kryteria podziału za pomocne w formułowaniu 

roboczych klasyfikacji turystyki: 

a) podmiot uprawiający turystykę; 

b) czas trwania i pora roku; 

c) charakter indywidualny albo grupowy; 

d) sposób; 

e) podmiot organizujący wyjazd; 

f) przebieg wyjazdu; 

g) koszt przejazdu i podmiot go pokrywający; 

h) sposób zakwaterowania; 

i) miejsce pochodzenia i miejsce przybycia; 
                                                 
65 Inaczej rozumie to pojęcie W.W.Gaworecki, co przedstawione zostało w podrozdziale 2.1. 
66 K.Przec ławski:  op.cit., s. 34. 
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j) cel podróży; 

k) środki transportu. 

W. W. Gaworecki wśród typów turystyki wymienia67 turystykę krajoznawczą, 

kwalifikowaną, zdrowotną, motywacyjną, biznesową, kongresową, morską, etniczną, 

polonijną, socjalną, alternatywną, religijno-pielgrzymkową, kulturalną, lokalną, wiejską, 

weekendową. Typów tych nie należy zawsze traktować jako wykluczających się, jeśli 

odróżniono je według różnych kryteriów. W. W. Gaworecki uznaje swój podział za 

niekompletny i otwarty na liczne warianty mieszane, których nie da się jednoznacznie 

przyporządkować jednemu typowi turystyki68. Przykładem może być turystyka 

weekendowa, która może stanowić aspekt innych form turystyki, choć można ją także 

uznać za część turystyki wypoczynkowej69. 

 

 

1.4 Omawiane formy turystyki 

 

Przedmiot niniejszej pracy stanowią turystyka aktywna i turystyka ekologiczna. Można 

uznać, że stanowią one czystą formę spędzania czasu wolnego i traktować je 

w „przyjemnościowym” rozumieniu turystyki. Te rodzaje turystyki omawiane są jednak 

w niniejszej pracy w aspekcie transgranicznym, co może wymagać zastosowania pewnych 

„twardych” kryteriów, takich jak te zawarte w definicjach używanych w celach 

statystycznych (noclegi, przekroczenie granicy). 

 

 

1.4.1 Turystyka aktywna 

 

Turystyka aktywna występuje w literaturze także pod nazwą turystyki kwalifikowanej 

lub specjalistycznej. Łączy pokonywanie przestrzeni z wysiłkiem fizycznym w różnych 

dziedzinach aktywności człowieka w czasie wolnym od pracy i nauki70. W praktyce 

turystykę kwalifikowaną dzieli się na pieszą, wodną, narciarską, kolarską, motorową 

i speleologiczną71. 

                                                 
67 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 22-25. 
68 Ib id. , s. 25. 
69 K.J .Helnarska:  op.cit., s. 108. 
70 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 35. 
71 Ib id.; K.J.Helnarska dodaje także turystykę podwodną i wysokogórską, nieujmując za to w spisie 
turystyki kolarskiej czy rowerowej, K.J .Helnarska:  op.cit., s. 109. 
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Turystyka kwalifikowana jest najwyższą formą specjalizacji turystycznej72. Nazwę 

turystyki kwalifikowanej zastosowano dla odróżnienia od pozostałej turystyki masowej 

i popularnej, w analogii do sportu kwalifikowanego73. Skłania to do rozpatrzenia 

związków tego rodzaju turystyki ze sportem. Celem turystyki kwalifikowanej jest 

wypoczynek, rekreacja, doskonalenie sprawności, wydolności i zdrowia oraz 

wszechstronne poznanie kraju, a więc są to cele zgoła niesportowe74. Sport oznacza 

bowiem działania mające na celu podnoszenie sprawności fizycznej i jej manifestację, 

uprawianą systematycznie, według pewnych reguł, w której występuje pierwiastek 

współzawodnictwa i dążenie do osiągnięcia jak najlepszych wyników75. W turystyce zaś 

nie ma wymogu współzawodnictwa, niekoniecznie występuje systematyczność. Można 

uznać, że turystykę kwalifikowaną upodabniają do sportu przede wszystkim manifestacja 

sprawności fizycznej i wyczyn76. Także podobnie jak sport i jak mało który rodzaj 

turystyki, turystyka aktywna wymaga często sprzętu, bez którego nie da się jej uprawiać. 

Zestawiając sport i turystykę aktywną ze względu na ich podobieństwo, należy jednak 

pamiętać o istotnych i fundamentalnych różnicach między nimi. J.Merski stwierdza po 

prostu, że turystyka i sport nie należą do tej samej klasy zjawisk77. 

K.J.Helnarska uznaje, że turystyka kwalifikowana nie wymaga rozbudowanej 

struktury78. Wymaga za to pewnego wyrobienia turysty. Stąd, jak mówią niektórzy, 

pochodzi nazwa tej formy turystyki, jako wymagającej od turysty pewnych kwalifikacji 

osobistych. Nazwa „turystyka kwalifikowana”, przyjęta w Polsce w latach 1951–53, może 

jednak odnosić się także do kwalifikowania osiągnięć turystycznych w systemach odznak 

turystycznych79. 

 

 

1.4.2 Turystyka ekologiczna 

 

Turystyka ekologiczna, zwana też ekoturystyką  to bierna obserwacja przyrody oraz 

kultury materialnej i duchowej ludzi żyjących w nienaruszonych ingerencją zewnętrzną 

warunkach naturalnych. Zdaniem K.J.Helnarskiej, motywacją osoby uprawiającej 

ekoturystykę jest chęć poznania struktury odwiedzanego środowiska oraz zrozumienia 

                                                 
72 J .Merski :  Turystyka kwalifikowana. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002, s. 11. 
73 Ib id., s. 7. 
74 Ib id., s. 17. 
75 K.Przec ławski:  op.cit., s. 29. 
76 J .Merski :  op.cit., s. 7. 
77 Ib id. , s. 7. 
78 K.J .Helnarska:  op.cit., s. 109. 
79 J .Merski :  op.cit., s. 7. 
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zasad funkcjonowania przyrody przez bezpośrednie z nią obcowanie. Turystyka 

ekologiczna podejmowana jest samodzielnie lub w małych grupach, które kierują się 

zasadą jak najmniejszej ingerencji w środowisko naturalne. Turystykę ekologiczną uprawia 

się na obszarach „dziewiczych”, w których nie ingerował bezpośrednio człowiek oraz 

parkach narodowych i rezerwatach80. Ekoturysta podziwia i czerpie zadowolenie z piękna 

krajobrazów, roślin i zwierząt81. Szczególnie ważne jest, jak dodaje D.Zaręba, że 

ekoturyści dbają o zapewnienie środków finansowych na ochronę przyrody oraz chętnie 

podejmują działania wspierające dobrobyt mieszkańców. Turystyka ekologiczna z jednej 

strony jest więc zaszyciem się w „dzikim” terenie, z drugiej jednak nie ogranicza się do 

podziwiania przyrody, lecz także ekosystemów kulturowych. Z tego powodu ten rodzaj 

turystyki bywa także nazywany ekoetnoturystyką82. 

 

 

1.4.3 Turystyka transgraniczna 

 

Ze względu na kraj zamieszkania turysty i kraj, który odwiedza, w terminologii 

międzynarodowej wyróżnia się turystykę krajową , przyjazdową  i wyjazdową83. Trzy 

tak wyróżnione formy turystyki współtworzą inne kategorie turystyki: wewnątrzkrajową, 

narodową i międzynarodową84. Turystyka wewnątrzkrajowa to turystyka na terenie 

danego kraju, bez względu na kraj pochodzenia turystów (krajowa i przyjazdowa). 

Turystyka narodowa to turystyka turystów z danego kraju, bez względu na to, gdzie 

podróżują (krajowa i wyjazdowa). Turystyka międzynarodowa to turystyka związana 

jedynie z obcokrajowcami (przyjazdowa i wyjazdowa). Ten rodzaj turystyki 

K. Przecławski nazywa zagraniczną85. 

W niniejszej pracy turystyka transgraniczna oznacza przekroczenie granicy w czasie 

jednej wycieczki, bez względu na kraj pochodzenia turysty. W turystyce transgranicznej 

biorą więc udział w tym rozumieniu wszyscy podróżujący po obszarze opracowania, jeżeli 

przekraczają w trakcie podróży granicę, bez względu na to, czy są obywatelami Polski, 

Niemiec czy też trzeciego kraju. Tak rozumiana turystyka transgraniczna stanowi więc 

zespół różnych typów turystyki – z punktu widzenia turystów z Polski i Niemiec, jest to 

                                                 
80 K.J .Helnarska:  op.cit., s. 111. 
81 J .Kamieniecka:  (Eko)turystyka zielonym rynkiem pracy. Zeszyt nr 6/1995, Warszawa, Instytut na rzecz 
Ekorozwoju, 1995, s. 20. 
82 D.Zaręba: Ekoturystyka. Wyzwania i nadzieje. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 47. 
83 Terminologia turystyczna…, s. 7. 
84 E Ekonomiczne podstawy…, s. 29. 
85 K.Przec ławski:  op.cit., s. 28. 
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ich turystyka narodowa (zostają w kraju, ale i wyjeżdżają), z punktu widzenia strony 

podaży – wewnątrzkrajowa (podejmowani są rodacy i obcokrajowcy). Jest to także 

turystyka międzynarodowa, i to nie tylko dla obywateli trzecich krajów, ale i z punktu 

widzenia współpracy transgranicznej, jeżeli jej dążeniem jest możliwie intensywna polsko-

niemiecka wymiana turystyczna. 
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ROZDZIAŁ 2. ASPEKTY ROZWOJU TURYSTYKI AKTYWNEJ, 

EKOLOGICZNEJ I TRANSGRANICZNEJ 

 

 

 

2.1 Turystyka jako czynnik przemian 

 

W. Kaprowski i K. Przecławski zwracają uwagę na relacje między społecznościami 

lokalnymi a turystami i turystyką. W. Kaprowski zauważa, że pod wpływem turystyki 

zachodzą przemiany zarówno w miejscu recepcji turysty, jak i jego emisji (pochodzenia)1. 

Tam, skąd turysta wyjeżdża (i – skoro jest turystą – gdzie później wraca), są to głównie 

rozwój instytucji i procesów społecznych, w rozumieniu rozwoju kultury i wzrostu 

integracji z otaczającym światem (po jego powrocie). Tam, dokąd turysta przyjeżdża, 

następują przemiany instytucji społecznych, w strukturze społecznej (np. zmiany struktury 

zatrudnienia), przemiany w postawach mieszkańców oraz przemiany ich kultury. Trendy – 

czy to gospodarcze, społeczne czy też związane ze stylem życia – wpływają na turystykę, 

gdyż stanowi ona nieodłączny element życia społecznego2. 

K. Przecławski stworzył koncepcję funkcji turystyki jako skutków jej rozwoju. 

Turystyka może pełnić zarówno funkcje pozytywne jak i negatywne (dysfunkcje). Warto 

zwrócić uwagę, że K. Przecławski bierze pod uwagę zarówno potrzeby konsumentów 

turystyki, jak i miejscowej ludności, nieprzejawiającej zachowań turystycznych. 

W stosunku do turysty turystyka spełnia pozytywną funkcję3: 

• w zakresie poziomu życia – gdy zapewnia mu wygodę podróży i pobytu, stwarza 

warunki dla wypoczynku, rozrywki, dla poprawy zdrowia; 

• w zakresie jakości życia – gdy stwarza możliwość uczenia się, kształtuje 

wrażliwość na piękno oraz pozwala na uczestnictwo w kulturze; 

• w zakresie sensu życia – gdy pozwala lepiej poznać świat i siebie, postępować 

zgodnie z przekonaniami, daje poczucie wolności i jest okazją do refleksji. 

 

W stosunku zaś do ludności terenów odwiedzanych, turystyka spełnia swoją pozytywną 

funkcję4: 

                                                 
1 W.Kaprowski:  Geografia turystyczna. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, s. 22. 
2 Przyszłe trendy w turystyce – prognoza dla społeczeństw Europy Zachodniej. Bruksela, Europejska Komisja 
Turystyki, 2004. 
3 K.Przec ławski:  Człowiek a turystyka. Zarys socjologii turystyki. Kraków, Wydawnictwo Albis, 1997, 
s. 61. 
4 K.Przec ławski:  op.cit., s. 61. 
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• w zakresie poziomu życia – gdy sprzyja poprawie warunków życia miejscowej 

ludności oraz przyczynia się do rozwoju gospodarczego odwiedzanej miejscowości; 

• w zakresie jakości życia – gdy sprzyja kształtowaniu prawidłowych relacji 

międzyludzkich, a także rozwojowi oświaty i kultury; 

• w zakresie sensu życia – gdy przyczynia się do prawidłowego procesu socjalizacji 

młodzieży w miejscowościach odwiedzanych oraz eliminowania zjawisk 

patologicznych. 

Wskazane przez K. Przecławskiego zakresy odnieść można do hierarchii potrzeb 

Maslowa, w ten sposób, że potrzeby fizjologiczne będą odpowiadać zakresowi poziomu 

życia, środkowe piętra piramidy – zakresowi jakości życia, zakres zaś sensu życia 

odnosiłby się do potrzeb samorealizacji. Podobnie W. Freyer5 dokonuje zestawienia 

wszystkich pięter piramidy Maslowa z różnymi motywami podróży – ogół zachowań 

turystycznych może odpowiadać bowiem na bardzo różne potrzeby. Do tego modelu 

przystają także kryteria, które stosuje W.W. Gaworecki dzieląc turystów według kategorii 

motywacji: fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, kulturalnej i prestiżowej6. 

W.W. Gaworecki zwraca uwagę, że mieszkańcy regionów turystycznych często nie są 

świadomi zasobów, które istnieją w ich otoczeniu a które mogą być przedmiotem 

zainteresowania ze strony turystów. Jeżeli natomiast rozwój turystyki następuje 

bezplanowo i poza lokalną kontrolą, zagospodarowanie turystyczne zuboża zasoby 

naturalne i historyczne, niekorzystnie oddziałuje na lokalną infrastrukturę, przez co 

postrzegane jest przez społeczność lokalną negatywnie. W.W. Gaworecki postuluje więc, 

pod hasłem turystyki lokalnej, świadome zaangażowanie społeczności lokalnej 

w organizację turystyki na danym terenie i uznanie jej za motor rozwoju turystyki7. 

 

                                                 
5 W.Freyer :  Tourismus: Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie. München, Oldenbourg, 1993, s. 66. 
6 W.W.Gaworecki :  Turystyka. Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003, s. 21-22. 
7 W.W.Gaworecki :  Przewodnik do studiowania przedmiotu kierunkowego „Turystyka krajowa i 
międzynarodowa” dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku, Gdańsk, Wyższa 
Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, 2002, s. 36. 
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2.2 Zrównoważony rozwój i turystyka zrównoważona 

 

Rozwój zrównoważony (ekorozwój, ang. sustainable development)8, to taki kierunek 

polityki gospodarczej, który zaspokaja potrzeby współczesnych mieszkańców Ziemi, 

zapewniając jednocześnie przyszłym pokoleniom możliwość realizowania ich własnych 

potrzeb. We wszystkich dziedzinach gospodarki, w tym również w turystyce, rozwój ten 

odbywa się w harmonii ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno-kulturowym. 

Podstawowym pojęciem w koncepcji zrównoważonego rozwoju jest ład – prawidłowo 

funkcjonujący ekorozwój musi godzić ze sobą cztery rodzaje ładów: ekologiczny, 

społeczny, gospodarczy oraz przestrzenny. 

Na modelu ekorozwoju opiera się idea turystyki zrównoważonej (ang. sustainable 

tourism), nazywanej także turystyką zgodną z zasadami ekorozwoju, przyjazną środowisku 

lub turystyką łagodną (ang. soft tourism). Według definicji Federacji Parków Narodowych 

i Rezerwatów Przyrody Europy turystyka zrównoważona jest to „każda forma rozwoju 

turystycznego, zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje ekologiczną, 

społeczną i ekonomiczną integralność terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń 

w niezmienionym stanie zasoby naturalne i kulturowe tych obszarów”9. U podstaw 

koncepcji turystyki zrównoważonej leży więc osiągnięcie harmonii między potrzebami 

turystów, środowiska naturalnego i lokalnych społeczności. Wśród form turystyki 

zrównoważonej wymienić można agroturystykę, turystykę krajobrazową, przygodową, 

wypoczynkową, turystykę kwalifikowaną oraz ekoturystykę10. 

Ekoturystyka nazywana jest także turystyką  alternatywną11, które to pojęcie bywa 

także stosowane w odniesieniu do całości turystyki zrównoważonej. Podstawą takiego 

sądu jest fakt, że wszystkie te typy turystyki są przejawami sprzeciwu wobec turystyki 

konwencjonalnej, zwanej masową lub twardą (ang. hard tourism), która narusza stan 

równowagi panujący w przyrodzie i nie liczy się z wymogami ochrony środowiska. Nie 

oznacza to, że celem turystyki alternatywnej (czy to w rozumieniu turystyki ekologicznej 

czy zrównoważonej) jest ograniczenie liczby turystów. Przeciwnie, idea turystyki 

alternatywnej zakłada, że jedynie przyjazny środowisku rozwój turystyki umożliwi 

                                                 
8 Pojęcie to zdefiniowano po raz pierwszy w deklaracji konwencji ONZ w Sztokholmie, 1972 r., zasady 
ekorozwoju sformułowała Światowa Komisja Środowiska i Rozwoju w 1987 r., a deklarację zobowiązującą 
rządy do wdrażania zasad nowego rozwoju społeczno-ekonomicznego podpisano w 1992 r. w Rio de Janeiro, 
na Konferencji Narodów Zjednoczonych „Środowisko i Rozwój”, zwanej „Szczytem Ziemi”. Szczegółowe 
programy działania wdrażające zrównoważony rozwój noszą nazwę „Agenda 21”; D.Zaręba:  Ekoturystyka. 
Wyzwania i nadzieje. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, s. 36. 
9 D.  Zaręba:  op.cit., s. 36. 
10 Ib id. , s. 50. 
11 Wybrane aspekty obsługi ruchu turystycznego. Red. Beata  Meyer , Szczecin, Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 51. 

27 



zaspokojenie ciągłego wzrostu zapotrzebowania na usługi turystyczne. Wymaga to nowego 

podejścia w zarządzaniu gospodarką turystyczną, innego, niż dotychczasowe zarządzanie 

konwencjonalne i niekontrolowane12. 

W tym miejscu warto przypomnieć jedną ze starszych klasyfikacji turystyki, która 

musiała zostać uznana za dość ograniczoną, przez to, że, bazując na prototypach, zakłada 

pewien charakter turystów, ich stałe nastawienie do świata oraz typowe dla nich potrzeby 

i motywy podróży. W miarę jak z rozwojem turystyki zarysował się wyraźny podział na 

turystykę masową i alternatywną, można jednak na nowo odczytać dokonany przez 

M. Bassanda13 w roku 1968 podział podstawowych typów turystów: 

a) le sportif – zorientowany na rozrywkę, zabawę; 

b) le connauisseur – zorientowany na poznanie, kontakt z dziełami sztuki; 

c) le solitaire – zorientowany na kontakt z przyrodą; 

d) le voyeur – zorientowany na zaliczenie jak największej liczby miejsc, lecz 

w sposób bardzo powierzchowny. 

Rzeczywiście, ostatni typ turystów, charakteryzujący według M. Bassanda 

Amerykanów, zdaje się opisywać turystykę masową, podczas gdy turystami 

alternatywnymi byliby „le solitaire”. Pozostałe dwie kategorie można przyporządkować 

tak miękkiej, jak twardej turystyce, w zależności od tego, jak się je dookreśli. „Le sportif” 

może być zarówno turystą lekkomyślnym, jak dążącym do samorealizacji turystą 

aktywnym. 

 

 

2.3 Rozwój turystyki 

 

Turystyka jest, jak twierdzi W.W. Gaworecki, pochodną wysokiej aktywności gospodarki 

jako całości, bowiem stopień aktywności turystycznej mieszkańców danego kraju zależy 

głównie od jego poziomu gospodarczego14. Z drugiej strony, jak dodaje U. Szubert-

Zarzeczny, turystyka może, przy odpowiednim wykorzystaniu istniejących zasobów 

(zwłaszcza walorów przyrodniczych) stymulować rozwój gospodarczy15. 

 

                                                 
12 D.Zaręba: op.cit., s. 37. 
13 za: K.Przec ławski:  op.cit., s. 38. 
14 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 105 i nast.; U.Szuber t-Zarzeczny:  Turystyka w rozwoju 
gospodarczym Polski. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2002, s. 47. 
15 U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 47. 
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2.3.1 Czynniki rozwoju turystyki 

 

Klasyfikacji czynników mających wpływ na rozwój samej turystyki można dokonać na 

wiele sposobów16, dzieląc je m.in. na obiektywne i subiektywne (czyli wywołujące 

potrzeby turystyczne i warunkujące lub ograniczające ich zaspokojenie), popytowe 

i podażowe lub uniwersalne z punktu widzenia zjawisk rynkowych, czy też na 

ekonomiczne i pozaekonomiczne. K.J. Helnarska wskazuje następujące warunki rozwoju 

turystyki17: 

a) warunki naturalne: 

• warunki naturalne, 

• ukształtowanie terenu, 

b) warunki społeczno-ekonomiczne: 

• czas wolny od pracy, 

• siła nabywcza, 

c) warunki polityczne: 

• warunki polityczne. 

Zestaw czynników rozwoju współczesnej turystyki rozwija W.W. Gaworecki18: 

a) czas wolny od pracy, 

b) siła nabywcza ludności, 

c) urbanizacja, 

d) środowisko przyrodnicze i społeczne, 

e) psychologiczne i socjologiczne konsekwencje rozwoju cywilizacji, 

f) dobra turystyczne, 

g) polityka państwa w dziedzinie turystyki, 

h) motywacje podróży turystycznych, 

i) ochrona praw konsumentów produktów turystycznych, 

uzupełniając ten zestaw o megaczynniki rozwoju turystyki: 

• czynniki ekonomiczne, 

• czynniki społeczne, 

• czynniki polityczne, 

• czynniki technologiczne, 

• czynniki ekologiczne. 
                                                 
16 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 107. 
17 K.J .Helnarska:  Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej. Toruń, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2004, s. 104. 
18 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 112. 
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Jako że rozwój współczesnej turystyki wymaga stałego dostosowywania podaży 

turystycznej do zmieniających się potrzeb rynku turystycznego19, z punktu widzenia 

ekonomii szczególnie istotne są wzajemne stosunki między produktem i ruchem 

turystycznym. Wśród 130 czynników, które WTO określiła jako mające wpływ na popyt 

turystyczny znajduje się grupa czynników podażowych20. Są to polityka turystyczna, 

transport, baza noclegowa i organizatorzy podróży. B. Meyer stwierdza, że czynnikami 

rozwoju turystyki są czynniki kształtujące przestrzeń turystyczną21. Według 

O. Rogalewskiego o warunkach rozwoju ruchu turystycznego na danym terenie stanowi 

atrakcyjność  turystyczna, na którą składają się22: 

• ranga walorów turystycznych, 

• dostępność komunikacyjna, 

• zdolność obsługowa urządzeń turystycznych. 

W niniejszej pracy przyjmuje się, że ogólnie przez rozwój turystyki rozumieć można 

łączny rozwój przedmiotów dążącego do optimum rynku usług turystycznych, czyli: 

•  rozwój poszczególnych elementów produktu turystycznego, 

• rozwój ruchu turystycznego, 

przy założeniu, że rozwój jednego elementu nie powinien ograniczać rozwoju 

pozostałych. Rozwój popytu, czyli ruchu turystycznego, nie może hamować rozwoju 

podaży, więc ani degradować środowiska (walory turystyczne), ani dewastować 

zagospodarowania turystycznego, w tym infrastruktury. Także sama infrastruktura nie 

powinna przyczyniać się do degradacji środowiska naturalnego, z którym dzieli przestrzeń. 

O rozwoju turystyki można więc mówić jedynie przy spełnieniu warunku 

zrównoważonego rozwoju. Jak zaznacza U. Szubert-Zarzeczny, rozwój gospodarki 

turystycznej następuje głównie w zależności od zasobów naturalnych. Wprawdzie 

pozostają one w sensie fizycznym niezmienne, ale sposób ich przystosowania 

i udostępnienia pozwala na ujawnienie tego czynnika w działalności gospodarczej, 

związanej z turystyką oraz powoduje napływ określonych rodzajów ruchu turystycznego 

                                                 
19 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 107. 
20 S.Wodejko: op.cit., s. 62-76, za: Ekonomiczne podstawy turystyki. Red. A.Panasiuk, Szczecin, 
Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 45. 
21 B.Meyer:  Turystyka jako ekonomiczny czynnik kształtowania przestrzeni. Szczecin, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 138. 
22 O.Rogalewski :  Zagospodarowanie turystyczne. Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 
1979 za: B.Meyer :  Turystyka jako… 
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do zagospodarowanego obszaru23. Walory naturalne mogą jednocześnie stanowić barierę 

rozwoju gospodarki turystycznej w całości24. 

 

 

2.3.2 Dynamika rozwoju turystyki 

 

Zgodnie ze stwierdzeniem J.K. Galbraitha, przedmiot ekonomii można zrozumieć jedynie 

wówczas, gdy bierze się pod uwagę jego – konieczne zresztą – zmiany25. Stąd aby 

przedstawić zależności pomiędzy elementami rynku turystycznego i uwarunkowania jego 

rozwoju, należy rozpatrzeć ich zmiany w czasie. 

Poszczególne kategorie ekonomiczne: dobra i usługi pojawiają się na danym obszarze 

kolejno, po czym z czasem się różnicują. Na danym terenie istnieją zawsze jakieś zasoby 

naturalne, których uzupełnieniem stają się, następujące po nich26, zasoby antropogeniczne, 

związane z działalnością człowieka. Dobra te mogą stanowić główny przedmiot 

zainteresowania turysty – jako zasoby turystyczne ( ), istnieją jednak bez względu na to, 

czy zostaną zagospodarowane turystycznie. Podobnie, infrastruktura paraturystyczna ( ) 

istnieje bez względu na potrzeby ruchu turystycznego (np. w danym terenie powstaje droga 

i sieć osiedleńcza, potrzebne do funkcjonowania społeczności). Następnie wykształcają się 

usługi dla ludności miejscowej ( ), wiążące się często z wykorzystaniem istniejącej 

infrastruktury (np. usługi transportowe). Istnienie tych usług także nie jest uzależnione od 

rozwoju turystyki na danym terenie

1A

2A

3A

27. 

Jeżeli istniejące dobra nie zostaną zagospodarowane turystycznie, nie będą przejawiały 

żadnej wartości z punktu widzenia rozwoju ruchu turystycznego28. Kiedy pojawia się ruch 

turystyczny (R), te kategorie ekonomiczne: dobra i usługi różnicują się29. Z zasobów 

turystycznych, , wykształcają się walory turystyczne ( ), stanowiące podstawowe 

dobra turystyczne. Także infrastruktura turystyczna ( ) powstaje z myślą o turystyce, 

1A 1B

2B

                                                 
23 U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 62. 
24 D.Milewski:  Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 
zachodniopomorskiego. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 36. 
25 J .K.Galbrai th :  Ekonomia w perspektywie. Krytyka historyczna. Warszawa, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, 1991 za: U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 51. 
26 B.Meyer określa kryterium podziału walorów na naturalne i antropogeniczne mianem „genetycznego”, 
B.Meyer:  Turystyka jako…, s. 117. 
27 T.Lijewski,  B.Miku łowski ,  J .Wyrzykowski:  Geografia turystyczna Polski. Warszawa, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002, s. 17; D.Milewski :  op.cit., s. 37. 
28 D.Milewski:  op.cit., s. 36-37. 
29 „Konsekwencje ekonomiczne ruchu turystycznego uzewnętrzniają się w postaci zasobów dóbr i usług 
turystycznych, tworzonych, udostępnianych i rozwijanych z myślą o zaspokajaniu potrzeb tego ruchu” 
W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 19. 
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przynależąc do tej samej kategorii ekonomicznej, co pozostała infrastruktura, . Pewne 

usługi powstają z myślą o turystyce ( ), należąc do tej samej kategorii ekonomicznej, co 

pozostałe usługi, . Walory turystyczne stanowią jądro produktu turystycznego (Q ), 

będąc czynnikiem decydującym o lokalizacji pozostałych elementów podaży 

turystycznej

2A

3B

3A

30. Powyższe prawidłowości dotyczące rozwoju rynku turystycznego w czasie 

zapisać można następująco: 

 

Przed pojawieniem się na danym obszarze wymiany turystycznej istnieje wiązka dóbr 

i usług niemająca charakteru produktu turystycznego: 

 

O=                     (1) ∑
=

3

1k
kA

 

Pierwotny ruch turystyczny zależy od lokalnych zasobów, infrastruktury paraturystycznej 

i usług podstawowych: 

 

),,( 321 AAAfR =                  (2) 

 

Występowanie ruchu turystycznego różnicuje lokalne dobra i usługi. Część zasobów 

turystycznych przekształca się w walory, pojawia się infrastruktura turystyczna oraz 

komplementarne usługi turystyczne: 

 

nnRn BAA +⎯→⎯  ,              (3) }3,2,1{=n

 

Tak zróżnicowane dobra i usługi turystyczne stanowią produkt turystyczny: 

 

∏
=

⋅=
3

1k
kk BAQ                   (4) 

 

W przypadku, gdy nie występuje jedno dobro lub usługa niezwiązana z ruchem 

turystycznym ( ) albo nie są one zagospodarowane turystycznie (0=kA 0=kB ), nie 

można mówić o produkcie turystycznym ( 0=Q ). 

                                                 
30 D.Milewski:  op.cit., s. 36. 
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Produkt turystyczny może się z czasem rozwijać: 

 

∏
∞

= −
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t
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QQ                    (5) 

 

Dalszy rozwój ruchu turystycznego jest zależny od rozwoju produktu turystycznego: 

 

)'(' QfR =                     (6) 

 

Jednocześnie ruch turystyczny określa dalszy rozwój walorów turystycznych, 

infrastruktury turystycznej oraz komplementarnych usług turystycznych: 

 

),( )1( RBfB tnnt −= ,              (7) }3,2,1{=n

 

Zbyt duży ruch turystyczny ogranicza zasoby naturalne: 

 

dla R > optimum, )1(1 R
fA =               (8) 

Ograniczenie walorów naturalnych prowadzi do ograniczenia ruchu turystycznego przez 

ubożenie produktu turystycznego . )00( 1 →⇒→ QA

 

 

2.3.3 Analizowane aspekty rozwoju turystyki 

 

W niniejszej pracy przez możliwości rozwoju rozumie się potencjał zawarty w lokalnych 

dobrach i usługach. Określa się go w analizie wybranych elementów produktu 

turystycznego, uznanych za kluczowe dla rozwoju transgranicznej turystyki aktywnej 

i ekologicznej. Są to: 

I. Walory naturalne (część podstawowych dóbr turystycznych). 

II. Dostępność  komunikacyjna (część infrastruktury paraturystycznej 

i usług podstawowych). 

III. Szlaki rowerowe (część infrastruktury turystycznej). 

IV. Zaplecze turystyczne (część zagospodarowania turystycznego oraz 

usług podstawowych i komplementarnych). 
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Analiza tych elementów rozpoczyna się od analizy ich kontekstu formalnego, co 

odpowiada szerokiemu pojęciu polityki turystycznej. Nie analizuje się popytowych 

czynników rozwoju, jako mających charakter globalny, transgraniczny i ponadregionalny, 

więc, inaczej niż gospodarka turystyczna czy podaż, niezwiązanych ściśle z omawianym 

obszarem31. Zakłada się, że wielkość ruchu turystycznego, reprezentującego popyt, jest 

wskaźnikiem rozwoju podaży. Należy mieć jednak na uwadze barierę chłonności rynku 

turystycznego oraz zagrożenie, że zbyt intensywny ruch turystyczny będzie miał hamujący 

wpływ na rozwój turystyki. Rozwój ruchu turystycznego jest więc warunkiem 

koniecznym, ale niewystarczającym rozwoju turystyki na danym obszarze. Podaż zaś, 

jeżeli się rozwija, to zgodnie z prawami rynku, w oparciu o zapotrzebowanie zgłoszone ze 

strony popytu. To możliwości i ograniczenia podaży oraz jej zdolność adaptacji do potrzeb 

turystów stanowią więc o możliwościach rozwoju turystyki na danym obszarze. 

 

 

2.4 Rozwój omawianych form turystyki 

 

Oba omawiane w niniejszej pracy rodzaje turystyki: aktywna i ekologiczna są przejawem 

turystyki nieinwazyjnej – takiej, którą przeciwstawić należy penetrującej teren 

i eksploatującej jego zasoby turystyce masowej, w tym wczasowej, wycieczkowej, 

edukacyjnej, także kulturowej. W tym sensie nie tylko turystyka ekologiczna32, lecz 

i aktywna jest rozumiana jako forma turystyki alternatywnej33. Współczesna turystyka 

aktywna i ekologiczna w samej swej istocie muszą być zrównoważone. Rozwój tych 

typów turystyki musi respektować wszystkie zasady zrównoważonego rozwoju, przy 

szczególnym uwzględnieniu faktu, że rozwojem nie jest niekontrolowany wzrost 

zagospodarowania czy ruchu turystycznego. 

Turystykę aktywną i ekologiczną można jednak uznać nie tylko za odkrytą dziś 

alternatywną formę podróżowania i spędzania czasu wolnego, czy efekt zrównoważonego 

podejścia do rozwoju, lecz także za powrót do źródeł. Choć są to stosunkowo nowe rodzaje 

turystyki34, przypominają turystykę dawną35, z czasów, gdy była ona dobrem luksusowym, 

                                                 
31 U.Szuber t-Zarzeczny:  op.cit., s. 43. 
32 T.Łobożewicz,  G.Bieńczyk:  Podstawy turystyki. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2001, 
s. 122. 
33 J.Merski nadaje nazwę jednemu z rozdziałów książki: «Znaczenie turystyki kwalifikowanej i innych 
rodzajów turystyki alternatywnej dla realizacji celów współczesnego krajoznawstwa», J .Merski :  Turystyka 
kwalifikowana. Warszawa, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002, s. 50; D.  Zaręba: op.cit., s. 50. 
34 K.J .Helnarska:  op.cit., s. 109. 
35 „Turystykę aktywną uznać można za matkę wszelkiej turystyki” J .Merski :  op.cit., s. 7; 
W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 32. 
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realizującym potrzeby wyższego rzędu. Turystyka od tamtego czasu powszechniała 

i uległa przewartościowaniu potrzeb, które jest wynikiem rozwoju społeczno-

gospodarczego: dobra luksusowe stają się z upływem czasu dobrami podstawowymi36. 

Dziś można jednak zauważyć, że turystyka aktywna i ekologiczna stają się wtórnie 

dobrami luksusowymi, nierozłącznie związanymi z czasem wolnym i zapewnioną 

podstawą bytową do jego odmiennego spędzania. 

 

 

2.4.1 Rozwój turystyki aktywnej 

 

Współczesną turystykę aktywną charakteryzują wg J. Merskiego37 zmniejszenie udziału 

turystów w zorganizowanych formach na rzecz uczestnictwa indywidualnego lub 

uprawiania turystyki w grupach nieformalnych, postępująca samodzielność turysty oraz 

kształtowanie się typu turysty wszechstronnego, uprawiającego kilka dyscyplin 

turystycznych. Te zmiany, będące przejawem trendów w turystyce, w sposób zasadniczy 

rzutują na problematykę ekonomiczną, organizacyjną i programową tego rodzaju turystyki. 

Czynniki rozwoju turystyki kwalifikowanej wg T. Łobożewicza38 przedstawia Tabela 1. 

 

Tabela 1. Czynniki rozwoju turystyki kwalifikowanej wg T. Łobożewicza. 

Turystyka uprawiana samodzielnie w 

sposób niezorganizowany 

Turystyka zespołowa uprawiana w sposób 

zorganizowany 

Czas wolny 

Sprawna propaganda turystyki 

Dobra informacja turystyczna 

Dostępna baza turystyczna 

Sprawna komunikacja 

Dostępne środki turystyczne 

Zaspokojenie popytu na sprzęt turystyczny 

Nawyk uprawiania turystyki 

 

Czas wolny 

Sprawna propaganda turystyki 

Sprawna informacja turystyczna 

Rozwinięta baza turystyczna 

Sprawna komunikacja 

Dostępne środki transportu 

Dostępny sprzęt turystyczny 

Sprawni organizatorzy imprez turyst. 

Konstruktywny program 

Kadra krzewicieli turystyki kwalifikowanej 

Przynależność do organizacji turystycznych 

Źródło: J.Merski, Turystyka kwalifikowana, Warszawa, 2002, s. 19. 
                                                 
36 W.W.Gaworecki :  Turystyka…, s. 106. 
37 J .Merski :  op.cit., s. 18-19. 
38 Ib id. 
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2.4.2 Rozwój turystyki ekologicznej 

 

Rozwój ekoturystyki odnotować można w odniesieniu do jej trzech cech39: 

• jest formą aktywnego i dogłębnego zwiedzania obszarów o wybitnych walorach 

przyrodniczych i kulturowych, 

• strzeże harmonii ekosystemów przyrodniczych i odrębności kulturowej lokalnych 

społeczności, 

• dostarcza środków finansowych skutecznej ochronie wartości dziedzictwa 

przyrodniczego i kulturowego oraz przynosi realne korzyści ekonomiczno-społeczne 

ludności miejscowej. 

 

 

2.4.3 Rozwój turystyki transgranicznej 

 

Czynniki rozwoju turystyki transgranicznej są pochodnymi czynników rozwoju turystyki 

oraz rozwoju ruchu granicznego. Przez rozwój turystyki transgranicznej rozumie się 

w niniejszej pracy, że rozwojowi turystyki aktywnej i ekologicznej na omawianym 

obszarze towarzyszy jednocześnie postępującą dywersyfikacja przestrzenna podróży: 

zwiększenie miejsc i form przekraczania granicy, także zwiększenie ilości przekroczeń 

granicy przez turystę w trakcie jednej podróży. Za stan docelowy rozwoju turystyki 

transgranicznej uznać można stan turystyki i zachowania turystów w regionie 

turystycznym, nieprzedzielonym granicą państwową. 

 

 

2.4.4 Rozwój turystyki rowerowej 

 

Rozwój turystyki rowerowej jest zgodny z jedną z podstawowych zasad ekorozwoju – 

zasadą  dobrowolności40, jako że stwarza możliwość wyboru aktywnej lub biernej 

formy wypoczynku oraz niezmotoryzowanej formy przemieszczania się w całym łańcuchu 

transportowym lub tylko w jego części, w formie: samochód + rower (P+B = parkuj 

samochód i jedź rowerem) lub pociąg + rower (T+B = dojedź pociągiem i jedź dalej 

rowerem). 
                                                 
39 D.  Zaręba:  op.cit., s. 48. 
40 Koncepcja międzynarodowych tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, 
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, 2002, s. 3. 

36 



Wymogi turystów rowerowych wobec tras to te, które spełnione zostały przez projekty 

wdrożone z powodzeniem41. Są to: 

a) wysoka jakość trasy42: 

• bezpieczeństwo, 

• konsekwencja, 

• wyrazistość kierunku, 

• atrakcyjność, 

• komfort; 

b) atrakcyjność trasy; 

c) oznakowanie; 

d) mapy; 

e) informacja o miejscach noclegowych w pobliżu tras; 

f) zapewniony transport roweru i turysty do/z trasy; 

g) marketing. 

W niniejszej pracy zwraca się także uwagę na czynniki służące wzmożeniu innych 

zachowań proaktywnych, niż turystyka rowerowa, do których może przyczynić się rozwój 

otoczenia szlaków rowerowych. Należy mieć także na uwadze, że rower bywa również, 

szczególnie w miastach i strefach podmiejskich, zwykłym środkiem lokomocji, 

niesłużącym celom turystycznym, choć wykorzystującym tę samą infrastrukturę. Ta 

infrastruktura, która służy turystom, może i powinna, jak stwierdza W.W. Gaworecki, 

służyć także mieszkańcom, nawet w pierwszej kolejności43. 

 

 

2.5 Trendy we współczesnej turystyce 

 

Mimo że w niniejszej pracy analizowane są możliwości rozwoju turystyki związane ze 

stroną podaży na rynku turystycznym, warto mieć na uwadze zmiany, które w przyszłości 

ukształtują ruch turystyczny w Europie44. Nie tylko dlatego, że podaż będzie musiała jak 

najszybciej dostosowywać się do potrzeb ruchu, lecz także dlatego, że znajomość trendów 

może umożliwić odpowiednie przygotowanie się lokalnej gospodarki. Turystykę aktywną 
                                                 
41 Koncepcja międzynarodowych tras rowerowych…, s. 10. 
42 Kryteria te określiła brytyjska firma Sustrans, Koncepcja międzynarodowych tras rowerowych…, s. 11. 
43 W.W.Gaworecki :  Przewodnik do studiowania…, s. 39. 
44 Jako że dziewięciu na dziesięciu turystów w Europie to Europejczycy, w niniejszym opracowaniu 
ograniczyć się można do wskazania trendów w turystyce europejskiej. Należy mieć jednak na uwadze fakt, 
że w turystyce światowej wzrasta znaczenie i udział innych kontynentów. Zob. A.S.Kornak,  A.Rapacz:  
Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 2001, s. 38. 

37 



i ekologiczną charakteryzuje bowiem sezonowość i wciąż mała popularność, przy czym 

w obszarze badawczym dotyczy to szczególnie części polskiej. W turystyce 

zachodnioeuropejskiej odnotowuje się następujące trendy, generalnie sprzyjające 

rozwojowi turystyki aktywnej i ekologicznej45: 

1. Wzrost popytu na produkty dla osób podróżujących pojedynczo. 

2. Wzrost popytu poza sezonem. 

3. Wzrost popytu na wyjazdy z miast i inne krótkie wyjazdy zagraniczne w okresach, 

które wcześniej nie były preferowane. 

4. Rzadsze wybieranie kierunków podróży uznanych za mniej zdrowe. 

5. Malejący popyt na wakacje oferujące wyłącznie kąpiele słoneczne. 

6. Wzrost popularności wakacji aktywnych lub oferujących aktywny wypoczynek. 

7. Częstszy wybór łatwo dostępnych i niedrogich celów na krótkie pobyty. 

8. Wzrost popytu na miejsca, w których przyroda odgrywa ważną rolę. 

9. Wzrost znaczenia regionalnego charakteru destynacji. 

10. Częstsze wyjazdy na kilka krótszych urlopów, niż na jeden długi. 

11. Zróżnicowanie zachowań klientów: naprzemienność wakacji blisko i daleko. 

12. Trend „Powrót do podstaw”. 

W zachowaniach turystycznych społeczeństw Europy Zachodniej odnotowuje się 

jednak także trendy, które w ogólności uznać można za niesprzyjające rozwojowi 

omawianych form turystyki: 

1. Wzrost popytu na spokojniejsze obiekty rozrywkowe (np. pola golfowe, itp.). 

2. Zwiększenie popytu na luksus („małe przyjemności”). 

3. Wzrost popytu na produkty związane z odnową biologiczną (sanatoria i ośrodki 

fitness). 

4. Dzięki bezpośrednim połączeniom kolejowym i lotniczym popyt na krótkie pobyty 

na terenach wiejskich zmaleje na rzecz miast i regionów miejskich. 

Jako trzecią, najliczniejszą grupę trendów wydzielić można te, które nie determinują 

bezpośrednio ani rozwoju, ani też regresu omawianych form turystyki, lecz których 

świadomość musi towarzyszyć wszelkim przedmiotowym działaniom, co może pozwolić 

na właściwe ukierunkowanie rozwoju omawianych form turystyki: 

1. Regiony oferujące pełną, zróżnicowaną i całkowicie zrównoważoną koncepcję 

będą coraz częściej wybierane i będą wymagać lepszego zarządzania. 

2. Jakość wody (w jeziorach i basenach, lecz także wody pitnej) będzie odgrywać 

coraz większą rolę przy wyborze destynacji, wymaga więc ona większej ochrony. 

                                                 
45 Przyszłe trendy w turystyce… 
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3. Przejazdy szybkobieżną koleją na średnich odległościach zastąpią dużą część 

podróży obecnie odbywanych lotami rejsowymi. 

4. Zatory na drogach negatywnie wpłyną na transport samochodami prywatnymi – 

zwłaszcza w szczycie sezonu. 

5. Znaczenie wycieczek autobusowych będzie malało. 

6. Bariery wynikające z niedostosowanych rozkładów podróży będą mieć silniejszy, 

negatywny wpływ na wybór destynacji. 

7. Koszty zagwarantowania bezpieczeństwa gwałtownie wzrosną. 

8. Destynacje, które nie spełniają akceptowalnych standardów ucierpią znacznie 

bardziej i w dłuższej perspektywie. 

9. Bardziej doświadczeni turyści wpłyną na zmianę podejścia: sztuczność ustąpi 

miejsca większej autentyczności – w szczególności w odniesieniu do zadowolenia 

emocjonalnego oraz potrzeby indywidualizacji; podaż sztucznych atrakcji, które 

nie odróżniają się od innych (np. parki tematyczne), straci na znaczeniu, jeżeli nie 

będą one spełniać wyższych standardów. 

10. Rosnąca specjalizacja wśród usługodawców nastawiona na poszczególne 

zainteresowania i hobby stanie się ważniejsza i będzie częściej powiązana ze 

spędzaniem urlopu przez turystów. 

11. Ponieważ „status” jest mniej ważny, niż dawniej, zachowanie urlopowiczów staje 

się bardziej zindywidualizowane i prowadzi do większego popytu na mniejsze 

jednostki zakwaterowania. 

12. Zmiana w percepcji życia i stylu życia skutkuje spadkiem popytu na w pełni 

zorganizowane wycieczki. 

13. Coraz powszechniejsza potrzeba posiadania „przystani” stymuluje pragnienie 

posiadania drugiego domu. 

14. Turyści będą bardziej preferować miejsca, w których miejscowa ludność chętnie 

przyjmuje rosnącą liczbę gości. 

15. Alternatywne sposoby wydawania pieniędzy i spędzania czasu będą konkurować 

z wyjazdami wakacyjnymi, a w ramach wyjazdów wakacyjnych będą ze sobą 

konkurować destynacje i standard zakwaterowania. 

Trendy wymienione w tym podrozdziale nie zostaną objęte analizą w dalszych 

rozdziałach pracy, jako czynniki zewnętrzne i niezależne bezpośrednio od zasobów na 

obszarze badawczym. Należy jednak pamiętać o roli, jaką mogą one odegrać dla rozwoju 

turystyki aktywnej i ekologicznej na tym obszarze, poprzez wspieranie lub hamowanie 

napływu określonych typów ruchu turystycznego. 
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ROZDZIAŁ 3. ANALIZA SZLAKÓW „ODER-NEISSE” I „ZIELONA ODRA” 

WRAZ Z ICH NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM 

 

 

 

3.1 Obszar badawczy 

 

Obszarem badawczym niniejszej pracy jest otoczenie rzeki Odry – leżące na wschód od 

niej ziemie Rzeczpospolitej Polskiej oraz położone na zachód ziemie Republiki Federalnej 

Niemiec, na długości szlaku rowerowego Zielona Odra, więc od wsi Szumiłowo do miasta 

Szczecina. Geograficznie są to tereny nizin nadbałtyckich w środkowej części Europy, 

pomiędzy 13,5° a 16,5° długości wschodniej oraz między 52,4° i 53,4° szerokości 

północnej. Północną część obszaru stanowią niziny nadbałtyckie: Pomorze Przednie oraz 

Nizina Szczecińska. Na południe przechodzą one w przecięte doliną Odry pasmo 

morenowych pojezierzy: na zachodzie Pojezierze Meklemburskie, na wschodzie 

Pojezierze Myśliborskie. Liczne jeziora wschodniej części Niziny Niemieckiej i północnej 

części Niziny Polskiej są, zdaniem K.J. Helnarskiej, najbardziej atrakcyjnymi turystycznie 

elementami ogółem nieatrakcyjnych obszarów nizinnych w Europie1. Warto także 

wspomnieć, że leżące w centrum obszaru objętego badaniem zakole Odry w okolicach 

Cedyni jest najbardziej na zachód wysuniętym punktem Polski (14°07' E). 

Podział administracyjny obszaru badawczego oraz jego współpraca transgraniczna 

przedstawione zostają dalej w tym podrozdziale. W następnych podrozdziałach 

przedstawione zostają wyniki analizy w polach określonych w rozdziale drugim: 

I. Walory naturalne. 

II. Dostępność komunikacyjna. 

III. Szlaki rowerowe. 

IV. Baza noclegowo-żywieniowa. 

W formie tabelarycznej wyniki te przedstawiono w Załącznikach 6 - 11, odpowiednio 

dla poszczególnych powiatów, przy czym w polskiej części opracowania do danych 

powiatu wliczono jedynie te gminy, które leżą na obszarze badawczym, w niemieckiej zaś 

analizowano jedynie obszar powiatu zamknięty od zachodu linią kolejową, jako 

najbardziej bliski powierzchniowo i funkcjonalnie polskiej części obszaru badawczego. 

 

                                                 
1 K.J .Helnarska:  Międzynarodowy ruch turystyczny w Unii Europejskiej. Toruń, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, 2004, s.101. 
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3.1.1 Struktura administracji 

 

Systemy administracyjne Polski i Niemiec, mimo powierzchownych podobieństw, różnią 

się znacznie. Na administrację publiczną w Polsce składają się administracja rządowa 

i samorządowa. Podział administracyjny kraju jest trójstopniowy: gminy, powiaty 

i województwa. Administracja rządowa dzieli się na centralną i terenową. W Niemczech 

podział administracyjny jest bardziej skomplikowany, co uwarunkowane jest historycznie 

i funkcjonalnie. Ponieważ RFN jest krajem federalnym, sejmiki landów mają znacznie 

większą władzę regionalną w porównaniu z województwami. Administracja rządowa RFN 

jest także reprezentowana na poziomie landów, choć możliwe jest jej zniesienie. Różne są 

także pozycje jednostek administracyjnych w hierarchii europejskiego standardu 

gromadzenia danych dla funduszy strukturalnych NUTS (Nomenclature of territorial units 

for statistics). Dla potrzeb niniejszej pracy można jednak uznać polskie województwa 

(NUTS II) za odpowiedniki niemieckich krajów związkowych, Bundesland (NUTS I), 

polskie zaś powiaty (LAU 1)2 za odpowiedniki powiatów niemieckich, Landkreis (NUTS 

III). 

Polska część obszaru badawczego znajduje się w całości w województwie 

zachodniopomorskim, obejmując następujące powiaty i gminy (przeciw biegowi Odry, 

w kierunku północ – południe): 

a) powiat gryfiński: 

• gmina Gryfino, 

• gmina Widuchowa, 

• gmina Chojna, 

• gmina Cedynia, 

• gmina Mieszkowice; 

b) powiat myśliborski: 

• gmina Boleszkowice3. 

Po stronie niemieckiej w obszarze opracowania znajdują się: 

a) Powiat Uecker-Randow, 

b) Powiat Uckermark, 

c) Powiat Barnim, 

                                                 
2 Local Administrative Units 
3 W rankingu atrakcyjności turystycznej 114 gmin województwa zachodniopomorskiego, opracowanym 
przez D. Milewskiego gminy te zajmują odpowiednio 56., 65., 50., 29., 63., 74. miejsca. D.Milewski:  
Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. 
Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 133. 
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d) Powiat Märkisch-Oderland. 

z czego pierwszy należy do kraju związkowego Meklemburgia – Pomorze Przednie, 

a pozostałe do Brandenburgii. 

 

 

3.1.2 Współpraca transgraniczna 

 

Obszar badawczy niniejszej pracy jest pograniczem w rozumieniu definicji przytoczonej 

przez T. Borysa, według której obszarem pogranicznym jest teren położony w sąsiedztwie 

(pobliżu) granicy po obu jej stronach. T. Borys stwierdza dodatkowo, że takie tereny są 

najczęściej peryferiami w państwach, do których należą4. Wyniki wielu badań dowodzą, że 

wymiana gospodarcza między pobliskimi obszarami leżącymi w różnych krajach, 

a należących do tego samego pogranicza, osiąga około ¼ odpowiedniej wymiany 

wewnątrzkrajowej5. Ograniczenia te występują przede wszystkim ze względu na 

występowanie licznych barier ekonomicznych związanych z granicą. Czynniki kulturowe 

zdają się nie odgrywać w tym przypadku wielkiej roli, gdyż wymianę gospodarczą 

w regionie pogranicza duńsko-szwedzkiego (więc bliskiego kulturowo) oceniono nawet 

znacznie niżej6. Do rozwiązywania wspólnych problemów społecznych i gospodarczych 

regionów przyczyniać się ma współpraca transgraniczna, będąca istotnym elementem 

procesu integracji europejskiej. Jednocześnie konieczne jest zachowanie odrębności 

kulturowej i ekonomicznej tych regionów7. Najwyższym stopniem instytucjonalizacji 

współpracy międzyregionalnej i transgranicznej są euroregiony, a przyczynianie się do 

rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym jest często jednym z ważniejszych zadań, 

które im się stawia8. Polskie gminy i niemieckie powiaty na obszarze opracowania są 

członkami Euroregionu Pomerania, związku komunalnego. Rozwój współpracy w zakresie 

turystyki stanowi jedno z głównych zagadnień podejmowanych przez euroregion 

Pomerania9. Także dwa pozostałe z ogółem czterech zagadnień: ochrona środowiska 

i rozwój infrastruktury związane są bezpośrednio z przedmiotem niniejszej pracy. Zdaniem 
                                                 
4 T.Borys: Obszary transgraniczne w statystyce regionalnej. Warszawa, GUS, 1999, s.70; 
Współpraca i integracja w turystyce w euroregionie Nysa w perspektywie członkostwa w Unii Europejskiej. 
Red. A.Rapacz, Wrocław, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, 
2004, s. 14. 
5 OECD Territorial Reviews. Öresund, Denmark/Sweden. Organisation for Economic Co-operation and 
Development, 2003, s. 52. 
6 W analizie z 1996 r. Madsen i Podenphant oszacowali, że wymiana handlowa między Zelandią a Skanią 
osiąga 7% wartości, której spodziewano by się bez istnienia granicy, OECD Territorial Reviews…, s. 73. 
7 A.S.Kornak,  A.Rapacz: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wrocław, 
2001, s. 75. 
8 Ib id. , s. 75. 
9 D.Milewski: op.cit., s. 88. 

42 



B. Meyer, dla województwa zachodniopomorskiego turystyka na terenach przygranicznych 

może przejąć funkcje egzystencjalne i stanowić, obok transportu transgranicznego, siłę 

napędową gospodarki w regionie10. 

Szlaki stanowiące rdzeń opracowania planowano w czasie, kiedy granica polsko-

niemiecka była jeszcze zewnętrzną granicą Unii Europejskiej, jednak w atmosferze 

spodziewanego rozszerzenia Unii. Dziś omawiany obszar leży w całości na terenie Unii 

Europejskiej. Wciąż jednak istotne są różnice wewnątrzwspólnotowe, takie jak kwestia 

przynależności Polski do strefy Schengen oraz unii walutowej Euro, w których uczestniczą 

Niemcy. Wejście Polski do układu Schengen jest naturalnym elementem integracji z Unią 

Europejską i planowane jest na październik 2007 r. Stan ten będzie oznaczał możliwość 

dowolnego przekraczania granic wewnętrznych państw Unii Europejskiej dla osób, które 

już znajdują się na jej terytorium. W odróżnieniu od wejścia do strefy Schengen, 

uczestnictwo w europejskiej unii walutowej nie jest wyznacznikiem integracji europejskiej 

ani koniecznością dla państw członkowskich Unii. Należy je rozpatrywać w aspektach 

ekonomicznym i politycznym. Podczas gdy Niemcy należą do grupy krajów, które 

wprowadziły walutę Euro jako pierwsze, kwestia uczestnictwa Polski w unii walutowej 

jest wciąż otwarta. Uznaje się, że ewentualne wejście Polski do strefy Euro nie nastąpi 

przed 2010 r. 

 

 

3.2 Analiza I. Walory naturalne 

 

3.2.1 Dobra naturalne 

 

Rzeźba tego terenu wykształciła się przed 15 000 lat, ma pochodzenie polodowcowe, 

wodnolodowcowe, eoliczne i rzeczne. Dzięki lodowcowi powstały zalesione obecnie 

moreny (głównie moreny denne i czołowe), małe jeziora, a także szeroka dolina Odry. 

Najgłębsze jezioro w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego ma 60 m głębokości 

i schodząc poniżej poziomu morza znajduje tworzy tzw. kryptodepresję. Omawiany obszar 

charakteryzuje po obu stronach granicy duże zalesienie. Na tych terenach przeważają gleby 

bielicowe i brunatne, więc zarówno najgorsze, jak i dobre gleby pod względem rolniczym. 

Występują tu także czarnoziemy i czarne ziemie, jedne z najżyźniejszych gleb w tej części 

                                                 
10 B.Meyer: Znaczenie turystyki transgranicznej w obszarach przygranicznych (na przykładzie 
województwa zachodniopomorskiego). [w:] Sektor turystyczny w społeczeństwie informacyjnym. Red. 
A.Panasiuk, Szczecin, Fundacja Uniwersytetu Szczecińskiego, 2001, s. 105-106; D.Milewski : op.cit., s. 
89. 
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Europy. Nizinę Szczecińską przecinają rzeki o charakterze bagiennym, co daje doskonałe 

warunki bytowe dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt, zwłaszcza ptaków – 

dlatego na tym terenie istnieje wiele obszarów ochrony fauny i flory. 

Środkową oś obszaru badawczego stanowi rzeka Odra. Blisko połową dorzecza Odry 

jest dorzecze rzeki Warty, która stanowi także jej największy dopływ. Drugim co do 

wielkości bezpośrednim dopływem Odry jest Nysa Łużycka, wzdłuż której biegnie 

południowa część granicy polsko-niemieckiej. Od zachodu Odra złączona jest siecią 

kanałów ze Szprewą i Hawelą, a dalej z Łabą. Na północ od Widuchowej Odra rozdziela 

się na dwie odnogi: Odrę Zachodnią oraz Odrę Wschodnią, zwaną Regalicą. Powstałe w 

ten sposób Międzyodrze jest siedzibą wielu gatunków dzikich ptaków. Te okolice to także 

najmniejszy spadek biegu rzeki (5 cm/km). Poza obszarem badawczym, na północ od 

niego, Odra uchodzi do morza w postaci estuarium, przez Zalew Szczeciński oddzielony 

od otwartego morza i Zatoki Pomorskiej wyspami Wolin i Uznam. 

 

 

3.2.2 Ochrona przyrody 

 

Formami obszarowej ochrony środowiska w Polsce są parki krajobrazowe, parki 

narodowe, użytki ekologiczne i rezerwaty. Jest to dziś rozwiązanie modelowe, o czym 

świadczy fakt, że w ostatnim czasie wprowadzono także nową kategorię prawną obiektów 

zabytkowych, wzorowaną na parkach krajobrazowych i narodowych – parki kulturowe. 

 Jedynie w rezerwatach ścisłej ochrony przyrody ruch turystyczny jest niedozwolony. 

Jako że znajdują się często na terenach parków krajobrazowych (w parkach narodowych 

przyroda jest chroniona w takim stopniu, że nie trzeba tam tworzyć rezerwatów), stanowią 

jednak szczególny ich atut turystyczny. Przez parki prowadzą często szlaki turystyczne, 

a zarządcy parków zdają sobie sprawę ze szczególnej wagi turystyki w edukacji 

i krzewieniu świadomości ekologicznej. Formami takiej edukacji są nie tylko szkolenia 

i zajęcia w centrach edukacyjnych, lecz także wycieczki czy ścieżki dydaktyczne. 

Wzmożony ruch turystyczny to wzrost przychodów parków, a więc i nakładów na ochronę. 

Jednocześnie, ruch w parkach odbywa się jedynie po wyznaczonych szlakach, w związku 

z czym nie zachodzi antropogeniczna dewastacja ich obszarów. Parki otoczone są 

dodatkowo otulinami, w których obowiązują także określone ograniczenia planistyczne 

i rozwojowe, związane ściśle z obszarem chronionym. Parki i ich otuliny udostępnione są 

nie tylko do celów turystyki ekologicznej, lecz także aktywnej. Przy zachowaniu 

wszystkich określonych zasad można po nich spacerować, biegać, jeździć na rowerze, 
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pływać łodziami i kajakami, czy na windsurfingu. Z wyłączeniem okresów ochronnych, 

w wyznaczonych miejscach wolno wędkować, na terenach parków rozciągają się także 

pola golfowe. Również w Niemczech funkcjonuje podobny system ochrony, w którego 

skład wchodzą parki narodowe (Naturpark), rezerwaty przyrody – (Naturschutzgebiet) 

i parki krajobrazowe (Landschaftsschutzgebiet). 

W polskiej części obszaru badawczego znajdują się cztery parki krajobrazowe. Są to, od 

północy: Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa”, Park Krajobrazowy Doliny 

Dolnej Odry, Cedyński Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy „Ujście Warty”, którego 

część leży także na terenie województwa lubuskiego. W całości na terenie Lubuskiego, 

w okolicach Kostrzyna n. Odrą znajduje się najmłodszy (2001) park narodowy w Polsce: 

Park Narodowy „Ujście Warty”. Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Odry tworzy 

międzynarodowy park „Dolina Dolnej Odry”, wraz z leżącym po drugiej stronie granicy 

Nationalpark Unteres Odertal. Dalej od granicy na niemieckiej części obszaru 

badawczego leży także rezerwat biosfery Schörfheide-Chorin. 

Obszar wzdłuż doliny Odry charakteryzuje największe zagęszczenie ziem chronionych 

w województwie zachodniopomorskim. Tak szeroka ochrona natury umożliwia rozwój 

produktu i gospodarki turystycznej na badanym obszarze, jako że to zasoby przyrody 

wyznaczają cel gospodarowania, prowadzącego do powstania produktu turystycznego11. 

 

 

3.3 Analiza II. Dostępność komunikacyjna 

 

Zdaniem D. Milewskiego, ze względu na ruch turystyczny, dostępność transportowa 

(komunikacyjna) determinowana jest w województwie zachodniopomorskim przede 

wszystkim przez transport drogowy i kolejowy12. Podobnie jest w części niemieckiej 

obszaru objętego badaniem. Jednakże stopień rozwoju i organizacji oraz zakres 

wykorzystania infrastruktury komunikacyjnej oraz środków komunikacji zbiorowej 

w Polsce i Niemczech różnią się bardzo. Ponadto, choć węzły pasażerskiego transportu 

lotniczego leżą poza obszarem opracowania, część niemiecka badanego obszaru jest z nimi 

dobrze skomunikowana. 

 

                                                 
11 U.Szuber t-Zarzeczny:  Turystyka w rozwoju gospodarczym Polski. Wrocław, Wydawnictwo Wyższej 
Szkoły Zarządzania „Edukacja”, 2002, s. 44. 
12 D.Milewski:  op.cit., s. 110. 
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3.3.1 Koleje 

 

Na omawianym obszarze znajdują się linie kolejowe o przebiegu południkowym: 

a) Frankfurt (Oder) – Wriezen – Eberswalde, 

b) Berlin – Eberswalde – Pasewalk – (Malmö), 

c) Kostrzyn – Szczecin. 

Te magistrale kolejowe biegnące po dwóch stronach granicy połączone są liniami 

równoleżnikowymi: 

a) Berlin – Gorzów – Krzyż, 

b) Berlin – Angermünde – Szczecin, 

c) Hamburg – Pasewalk – Szczecin. 

Do 1945 r. jednym z równoleżnikowych połączeń była także linia Wriezen – Godków 

(dalej do Pyrzyc), po której dziś zostały nasypy ziemne i most przez Odrę koło Siekierek. 

D. Milewski wspomina o próbie uruchomienia tej linii do potrzeb relacji Berlin – 

Szczecin13, co wydaje się jednak być wątpliwe. Do dziś jedyne mogące zostać 

rozbudowane połączenie kolejowe Szczecin – Berlin, przez Angermünde, nie uzyskało 

należnego mu statusu i podróż między Szczecinem a Berlinem utrudniają nie tylko ceny 

biletów, lecz przede wszystkim warunki podróży (czas trwania i niedogodność przesiadek). 

Sieci połączeń kolejowych na tym obszarze należą dziś do dwóch różnych układów 

komunikacyjnych, w których oba pełnią rolę peryferyjną. Nie może więc dziwić fakt, że 

nie spełniają całości możliwych potrzeb komunikacyjnych ludności na obszarze 

badawczym. Istniejąca na obszarze badawczym infrastruktura kolejowa stanowi całość, 

jako że projektowana była do celów całościowego zaspokajania potrzeb komunikacyjnych 

ówczesnej ludności. Od II wojny światowej systemy nie są jednak spójne. Ponadto w obu 

krajach w latach powojennych połączenia kolejowe były likwidowane, a tory rozbierane, 

co znowu wzmogło się w Polsce od końca lat 80. XX w. Ta tendencja w części polskiej 

utrzymuje się, szczególnie że od 1999 r. przewozy regionalne są finansowane przez urzędy 

marszałkowskie, posiadające ograniczone środki. 

Linia Berlin – Pasewalk, która przebiega po niemieckiej stronie obszaru badawczego, 

m.in. przez Eberswalde, Angermünde i Prenzlau, ma duże znaczenie regionalne, a także 

komunikuje kurorty nadbałtyckie z Berlinem (trzy pasażerskie porty lotnicze) i miastami 

południa Niemiec (pociągi ekspresowe InterCity), stanowiąc także fragment połączenia 

kolejowego Niemiec ze Szwecją. Od tej linii odchodzą linie o znaczeniu lokalnym do 

Oderberg, Templin, Schwedt (Oder) i Ueckermünde. Usługi kolejowe w Niemczech są 

                                                 
13 D.Milewski:  op.cit., s. 113. 
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postępująco prywatyzowane, co widać już na obszarze badawczym. Połączenia Frankfurt 

(Oder) – Eberswalde i Eberswalde – Templin są obsługiwane aktualnie przez prywatną 

firmę ODEG (Ostdeusche Eisenbahn GmbH). Pozostałe linie obsługują spółki związane 

z Deutsche Bahn AG. Dywersyfikacji rynku połączeń kolejowych i wzrostu 

konkurencyjności ofert nie ma natomiast w części polskiej. Osobowe połączenia kolejowe 

w polskiej części obszaru badawczego obsługiwane są jedynie przez PKP Przewozy 

Regionalne Sp. z o.o. Mają znaczenie lokalne, wciąż malejące w związku z niedoborem 

funduszy na dofinansowanie regionalnych połączeń kolejowych. Na tych terenach rolę 

transportu publicznego przejmuje transport samochodowy, co nie jest zgodne z zasadami 

ekorozwoju. 

W niemieckiej części obszaru badawczego ruch kolejowy odbywa się w takcie co 0,5 

do 2 godzin. Pociągi w polskiej części jeżdżą nieregularnie, rzadziej niż w części 

niemieckiej, jedynie po jednej linii: Szczecin – Kostrzyn, wreszcie taborem o niższym 

standardzie i często nieprzystosowanym do potrzeb rowerzystów. 

 

 

3.3.2 Drogi 

 

Odpowiedzialność za utrzymanie dróg publicznych jest w Polsce i Niemczech podobnie 

przyporządkowana poszczególnym szczeblom administracji samorządowej i rządowej. 

W obu krajach funkcjonują drogi szczebla krajowego, regionalnego i lokalnego, 

utrzymywane – nadzorowane i finansowane przez odpowiednie struktury administracji 

publicznej. Drogi krajowe i autostrady w Polsce zarządzane są przez rządową Generalną 

Dyrekcję Dróg i Autostrad, posiadającą w terenie oddziały wojewódzkie, a w ich ramach 

rejony, niepokrywające się jednak z podziałem administracyjnym kraju. W Niemczech 

odpowiadają im drogi federalne oraz autostrady zarządzane także przez organy centralne. 

Na szczeblu regionalnym funkcjonują w Polsce i Niemczech odpowiednio drogi 

wojewódzkie oraz landowe14 (Landesstrasse). W jurysdykcji powiatów i ich powiatowych 

zarządów dróg są w Polsce drogi powiatowe. Odpowiadają im powiatowe drogi 

(Kreisstrasse) w Niemczech. Drogi o najniższym statusie lokalnym to drogi gminne. 

Na obszarze badawczym, po obu stronach granicy, istnieje sieć dróg krajowych, 

regionalnych i lokalnych. Polskie drogi krajowe (w kierunku z północy na południe): 

• droga nr 10 w centrum Szczecina, z Poznania oraz od drogi krajowej nr 3 do 

                                                 
14 Dróg tych nie nazywa się tutaj dosłownie „krajowymi”, dla odróżnienia od polskich dróg wyższego 
szczebla. 
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Lubieszyna (przez przejście graniczne do drogi federalnej nr 104), 

• autostrada A6 (E28), 

• droga nr 26 (dawniej wojewódzka droga nr 123) od drogi krajowej nr 3 koło 

Lipian, przez Myślibórz i Chojnę do Krajnika Dolnego (przez przejście graniczne 

do drogi federalnej nr 166), 

• droga nr 31 z kierunku Kostrzyna. 

Niemieckie drogi federalne (w kierunku z północy na południe): 

• autostrada A11 (E28) z Berlina do Szczecina, 

• autostrada A20 od A11 (Dreieck Uckermark), 

• drogi nr 104, 109, 113, 166, 198, 2, 158, 167. 

 

 

3.3.3 Przejścia graniczne 

 

Na obszarze badawczym funkcjonują następujące kolejowe przejścia graniczne 

(od północy na południe): 

a) Grambow – Szczecin Gumieńce na linii Hamburg – Szczecin, 

b) Tantow – Szczecin Gumieńce na linii Berlin – Szczecin, 

c) w pobliżu, poza obszarem opracowania Küstrin-Kietz – Kostrzyn. 

Funkcjonują tu także lub mają wkrótce funkcjonować następujące drogowe przejścia 

graniczne (od północy na południe)15: 

a) (Hintersee – Dobieszczyn), planowane przejście dla pieszych, rowerzystów 

i liniowej komunikacji autobusowej (najwcześniej w 2006 r.); 

b) Blankensee – Buk, przejście dla miejscowych pieszych i rowerzystów (mały ruch 

graniczny); 

c) (Glashütte – Stolec), planowane ogólnodostępne przejście dla pieszych 

i rowerzystów; 

d) Linken – Lubieszyn, przejście drogowe, w tym towarowe; 

e) Schwennenz – Bobolin, przejście dla miejscowych pieszych i rowerzystów 

(mały ruch graniczny); 

f) Pommellen – Kołbaskowo, przejście drogowe, w tym towarowe; 

g) Rosow – Rosówek, przejście drogowe osobowe, planowane rozszerzenie o ruch 

ciężarowy do 3,5 T; 

h) Mescherin – Gryfino, ogólnodostępne przejście dla pieszych i rowerzystów; 
                                                 
15 według infomacji Wydziału Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 
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i) (Schwedt/Vierraden – Ognica), rozpatrywane przejście drogowe; 

j) Schwedt – Krajnik Dolny, przejście drogowe, w tym towarowe; 

k) Hohenwutzen – Osinów Dolny, przejście drogowe z wyłączeniem autobusów 

i samochodów ciężarowych – planowane rozszerzenie o ruch ciężarowy do 3,5 T; 

l) Kietz – Kostrzyn, przejście drogowe, w tym towarowe; 

m) Rozpatruje się otwarcie przejścia granicznego dla pieszych i rowerzystów Siekierki 

– Neurüdnitz, które wykorzystałoby most i nasypy dawnej linii kolejowej Wriezen 

– Neurüdnitz i Siekierki – Godków (dziś nieużytkowanej i w części rozebranej). 

Na obszarze badawczym funkcjonują trzy wodne przejścia graniczne – punkty 

odprawy granicznej ruchu rzecznego (ruch osobowy i towarowy wzdłuż Odry): 

a) Hohensaaten – Osinów Dln., 

b) Gartz - Widuchowa, 

c) Mescherin – Gryfino. 

Funkcjonują tu także trzy przeprawy promowe (od północy): 

a) Altwarp – Świnoujście, samochody osobowe i ciężarowe; 

b) Altwarp – Nowe Warpno, piesi i rowerzyści; 

c) Güstebieser Loose / Neulitzegöricker Loose – Gozdowice. 

Do 1945 r. istniało na omawianym obszarze siedem przepraw promowych, których 

odtworzenie dziś jako przejść granicznych jest utrudnione przede wszystkim ze względów 

ochrony przyrody lub utrudnionej dostępności komunikacyjnej. Były to przeprawy (od 

północy): 

• Lunow – Bielinek (dziś na terenie rezerwatu), 

• Neurüdnitz – St. Rudnica, 

• Neulitzegöricke – St. Łysogórki (dziś przeprawę uniemożliwiają okoliczne lasy), 

• Güstebieser Loose – Gozdowice, 

• Ortwig – Czelin, 

• Kielitz – Porzecze, 

• Genschmar – Kaleńsko. 

W opracowaniu „Transgraniczna turystyka rowerowa w powiatach Uecker–Randow, 

Uckermark i w sąsiednich powiatach Rzeczypospolitej Polskiej” postuluje się16: 

• ogólne udostępnienie przejść przeznaczonych dla małego ruchu granicznego 

Blankensee - Buk, Schwennenz – Bobolin oraz Mescherin – Gryfino (ostatnie już 

                                                 
16 Transgraniczna turystyka rowerowa w powiatach Ucker–Randow, Uckermark i w sąsiednich powiatach 
Rzeczypospolitej Polskiej. Berlin, Stralsund, BTE Tourismusmanagement, Regionalentwicklung / 
Umweltplan GmbH Stralsund, 2003, s. 40. 
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zrealizowane), 

• włączenie przejścia Rosow – Rosówek w system szlaków rowerowych, 

• utworzenie kolejnych przejść granicznych, mogących przyczynić się do rozwoju 

turystyki rowerowej: 

a) Rieth. 

b) Friedrichsthal – Widuchowa, 

c) Stolpe – Bielinek, 

Temat nowych przejść granicznych zajmuje na bieżąco przede wszystkim samorządy 

gminne i terenową administrację rządową. 

 

 

3.4 Analiza III. Szlaki rowerowe 

 

3.4.1 Podmioty działań 

 

W Niemczech istnieje wiele materiałów pomocniczych w dziedzinie turystyki rowerowej, 

w tym studia przypadków, zestawy wytycznych, poradniki dla gmin. Wiele działań 

w dziedzinie turystyki rowerowej podejmuje organizacja ADFC (niem. Allgemeiner 

Deutscher Fahrrad Club, Powszechny Niemiecki Klub Rowerowy). Pełni ona rolę 

koordynacyjną, popularyzatorską, organizacyjną, ustanawiając także standardy 

i nadzorując ich utrzymanie. ADFC opracowała koncepcję „Sieć dróg rowerowych 

Niemiec” („Radwegenetz Deutschland”), zawierającą główne drogi rowerowe. ADFC 

prowadzi rejestr miejsc noclegowych przychylnych turystom rowerowym („Bett & Bike”). 

W Polsce nie istnieje odpowiednia organizacja o tym profilu i takim wpływie na turystykę 

rowerową. Nie powstał także w Polsce jeszcze spójny program rozwoju turystyki 

rowerowej. Prace nad jego przygotowaniem prowadzi Polska Organizacja Turystyczna, 

przy udziale m.in. regionalnych organizacji turystycznych, Polskiego Towarzystwa 

Turystyczno–Krajoznawczego (PTTK), Euroregionów, Stowarzyszenia Cyklistów17. 

Poszczególne kraje związkowe RFN, będąc odpowiedzialne za planowanie i budowę 

regionalnych ścieżek i szlaków rowerowych, tworzą własne wytyczne i programy. Ścieżki 

rowerowe o znaczeniu lokalnym planują, finansują i budują samorządy lokalne: powiatowe 

oraz niższego szczebla. Opracowane standardy, wytyczne i pojęcia różnią się często 

w sąsiednich jednostkach administracyjnych Niemiec, w związku z czym federalne 

Ministerstwo Komunikacji, Budownictwa i Mieszkalnictwa rozpoczęło w listopadzie 2004 
                                                 
17 http://www.pot.gov.pl, z dnia 10 września 2004 r. 
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r. procedurę przetargową na opracowanie wytycznych dla koordynacji ponadgranicznych 

projektów infrastrukturalnych dla ruchu rowerowego18 (ponadgranicznych – czyli 

przekraczających granice jednej jednostki administracyjnej). Jest to działanie wykonawcze 

do obowiązującego w RFN „Narodowego Planu Ruchu Rowerowego 2002 – 2012”19. 

Z reguły w planowaniu budowy poboczy i wydzielonych pasów dla ruchu rowerowego 

używa się w Niemczech wyników badań natężenia ruchu zmotoryzowanego i ruchu 

rowerów na badanych odcinkach20. 

W Brandenburgii agentami działań w przedmiocie badania są Ministerstwo Gospodarki 

i Ministerstwo Infrastruktury Kraju Związkowego Brandenburgia. W 1993 r. przyjęto 

dokument pt. „Koncepcja ścieżek rowerowych dla turystyki w kraju związkowym 

Brandenburgia”21, który przewiduje budowę dwóch sieci infrastruktury ruchu rowerowego 

– wzdłuż dróg z ruchem samochodowym, w formie poboczy oraz oddzielnymi ścieżkami, 

przeznaczonymi tylko dla rowerów. Uznając różne wykorzystanie roweru – jako narzędzia 

turystyki albo środka lokomocji, w Brandenburgii założono, że oba sposoby wykorzystania 

roweru może zrealizować wspólna sieć dróg rowerowych. Zwrócono także uwagę na 

możliwość rozpatrywania turystycznego ruchu rowerowego jako wycieczkowy 

i podróżniczy22. Główne różnice w zachowaniach turystów obu grup polegają m.in. na: 

• okresie i  d ługości podróży: ruch podróżniczy trwa dłużej, zwykle 

z nocowaniem, także w dni robocze; 

• stopniu zależności od pogody: ruch podróżniczy jest mniej uzależniony 

od dobrej pogody; 

• charakterze podróży: dla ruchu podróżniczego rower ma charakter 

podmiotowy, jest sam w sobie celem podróży; 

• rodzaju bagażu: ruch podróżniczy – bagaż wielodniowy; 

• kształcie trasy: ruch podróżniczy prawie zawsze używa różnych tras dojazdu 

i powrotu. 

W latach 2000/2001 dokonano w Brandenburgii przeglądu istniejących w powiatach 

szlaków rowerowych, z których zbudowano sieć według określonych kryteriów23: 

• długość przynajmniej 120 km, 
                                                 
18 Ausschreibung zum Vorhaben „Leitfaden zur Koordinierung grenzüberschreitender Infrastrukturprojekte 
für den Radverkehr im Rahmen des Nationalen Radverkehrplans“. Bundesministerium für Verkehr, Bau– 
und Wohnungswesen, Arbeitsgruppe Radverkehr, 2004. 
19 Nationale Radverkehrplan 2002 – 2012. 
20 B.Czarnecki ,  W.Siemiński : Kształtowanie bezpiecznej przestrzeni publicznej. Warszawa, Difin, 
2004. 
21 Radfernwanderwegekonzept für den Tourismus im Land Brandenburg. 
22Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung des Radtourismus im Land Brandenburg. Potsdam, 
Ministerium für Wirtschaft des Landes Brandenburg, Referat Tourismus, 2001, s. 5. 
23 Ib id. , s. 8. 
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• charakter ponadregionalny (co wyklucza okrężne drogi, które choć są odpowiedniej 

długości, pozostają w jednym regionie), 

• niskie koszty adaptacji i rozbudowy, możliwie w ramach już pozyskanych 

środków, 

• ważna przestrzenna i turystyczna funkcja łącznikowa. 

W tym kontekście dokonano odróżnienia pojęć „trasa” lub „szlak” i „ścieżka” lub 

„droga”24. Klasyfikację tę można pogodzić ze stosowaną w Polsce, chociaż w polskich 

aktach prawnych nie stosuje się jednolitej terminologii w odniesieniu do tras turystycznych 

i ich oznakowania25. W niniejszej pracy przyjmuje się następujące określenia: 

• trasa rowerowa (niem. Fahrradroute) – wyznaczony i opisany ciąg dróg 

rekomendowany do odbywania turystycznych wycieczek rowerowych, 

• rowerowy szlak turystyczny – trasa rowerowa, oznakowana odpowiednimi 

znakami drogowymi26, 

• droga dla rowerów / ścieżka rowerowa27 (niem. Fahrradweg) – droga lub jej 

część przeznaczona dla ruchu pojazdów jednośladowych, oznaczona odpowiednimi 

znakami drogowymi28. 

Trasa może odpowiadać ścieżce albo być złożona z fragmentów ścieżek, jak też różne 

trasy mogą korzystać z tych samych odcinków ścieżek29. W związku z tym różne grupy 

turystów mogą korzystać z tych samych ścieżek w różnych motywach, wybierając trasy 

tematyczne bazujące na wspólnej infrastrukturze. W konsekwencji przyjęcia powyższych 

założeń, za błędne lub niepotrzebne uznać należy następujące pojęcia: 

• „znakowany szlak” – określenie zostało zastosowane na ulotkach promujących 

szlak Zielona Odra, nie jest potrzebne określanie mianem „znakowanego” szlaku, 

czyli trasy, która z definicji jest już oznakowana w terenie, zgodnie ze stosownym 

rozporządzeniem właściwego ministra; 

• „szlak kolarski” – określenie to zostało zastosowane przez PTTK w opisie szlaku 

Zielona Odra, nie jest jednak znany żaden inny szlak w Polsce, który byłby 

określony tym mianem. Znane jest jedynie pojęcie „turystyka kolarska”, jako 

                                                 
24 Handlungsempfehlungen… 
25 Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej zwróciło uwagę na stosowanie różnej terminologii w polskich 
aktach prawnych; Koncepcja krajowych i regionalnych tras rowerowych w województwie 
zachodniopomorskim. Szczecin, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, 2003, s. 1. 
26 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2002 r.Nr 170, poz.1393). 
27 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.Nr 43, 
poz.430). 
28 Ustawa z dn. 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 149, poz 1451). 
29 Handlungsempfehlungen…, s. 8. 
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wewnątrzorganizacyjne określenie turystyki rowerowej w PTTK. 

W województwie zachodniopomorskim głównymi agentami przedmiotowych działań są 

poszczególne gminy. W zakresie kształtowania kierunków rozwoju ścieżek i szlaków 

rowerowych aktywny jest jednak samorząd województwa, a w zakresie planistycznym 

podległe mu Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa 

Zachodniopomorskiego, które planując sieć tras rowerowych w województwie przyjęło 

następujące zasady30: 

1. Przebieg dróg rowerowych należy rozpatrywać minimum w skali powiatu lub 

gminy, a najlepiej regionu lub województwa. 

2. Drogi rowerowe powinny być połączeniem istniejących dróg dalekiego i lokalnego 

zasięgu. 

3. Drogi powinny być prowadzone przez miejsca szczególnie atrakcyjne 

(przykładowo wzdłuż dolin rzecznych, wybrzeży morskich, szlaków 

pielgrzymkowych). 

4. W miarę możliwości drogi rowerowe powinny w swym przebiegu wykorzystywać 

dawne, obecnie nieużytkowane nasypy i trasy kolejowe, wały przeciwpowodziowe 

kanałów i rzek. 

5. Drogi powinny łączyć ze sobą miasta i przechodzić przez ich centra. 

6. Obiekty handlowe i usługowe oraz noclegowe powinny znajdować się co 25 km, 

a dostęp do transportu publicznego (kolejowego) powinien być w odległości nie 

większej niż co 100 km. 

7. Gościom z zagranicy powinna być zapewniona informacja na temat prawa 

lokalnego (krajowego) i prawa celnego. 

8. Konieczne jest zastosowanie oznakowania charakterystycznego dla obiektów 

noclegowych i innych stanowiących o atrakcji turystycznej. 

9. Informacje dotyczące dróg powinny być aktualne i czytelne. 

Na podstawie doświadczeń zachodnich Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej 

w Szczecinie przyjęło następujące założenia wytyczania tras rowerowych31: 

1. Zapewnienie bezpiecznego ruchu. 

2. Ominięcie dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego. 

3. Odseparowanie ruchu rowerowego w ciągach dróg o dużym natężeniu ruchu 

pojazdów. 

4. Objęcie projektem całego terytorium województwa. 
                                                 
30 Koncepcja międzynarodowych tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim. Szczecin, 
Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, 2002, s. 4. 
31 Koncepcja krajowych i regionalnych tras rowerowych…, s. 6. 

53 



5. Prowadzenie tras terenami o ciekawych walorach przyrodniczych i rekreacyjnych. 

6. Wykorzystanie istniejącej sieci dróg lokalnych. 

7. Na terenach leśnych utrzymanie nawierzchni gruntowej, ew. jej techniczne 

ulepszenie. 

8. Uwzględnienie zapotrzebowania na bazę noclegowo–gastronomiczną oraz miejsc 

chwilowego odpoczynku w ciągach tras rowerowych. 

9. Określenie odcinków tras wymagających działań inwestycyjnych (np. budowa 

ścieżki, stabilizowanie i utwardzanie podłoża gruntowego, przebudowa 

nieczynnych linii kolejowych). 

Planując sieć tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim zastosowano 

podział na trasy międzynarodowe, krajowe i regionalne, według ich planowanego zasięgu. 

Przez trasy międzynarodowe rozumieć należy te, które mają swą kontynuację poza 

granicami kraju, albo których przebieg stawia je w otoczeniu szlaków zagranicznych. 

Trasami krajowymi są te, które mają swą kontynuację poza granicami województwa. Trasy 

regionalne powinny wybiegać poza granice powiatów. 

W trakcie prac planistycznych używano najpierw pojęć „trasa”, później coraz częściej 

„szlak”. Zgodnie z przyjętym wyżej rozróżnieniem, należy przez to rozumieć, że 

projektowane i polecane do przebycia trasy zostają po wytyczeniu w terenie i oznakowaniu 

szlakami rowerowymi. 

 

 

3.4.2 Sieci tras rowerowych 

 

W Unii Europejskiej funkcjonują systemy rowerowych tras turystycznych, z których 

najbardziej znaną jest sieć EuroVelo. Jeden z jej szlaków przebiega w odcinku Berlin – 

Poznań w pobliżu badanego obszaru. Szkic sieci tras EuroVelo przedstawia załącznik 3. 

Sieć turystycznych szlaków rowerowych Brandenburgii składa się z tras, które 

częściowo przebiegają wspólnie. Długość tras w Brandenburgii to: 2404 km, ścieżek 

(suma unikalnych odcinków) 2008 km. Sieć dalekobieżnych szlaków rowerowych 

w Brandenburgii (niem. Fernradwanderwegenetz) składa się obecnie z 8 szlaków 

i 3 szlaków łącznikowych. Są to: 

szlaki o przebiegu południkowym: 

• Oder–Neisse–Radweg, 

• Radweg Berlin–Usedom, 

• Radweg Berlin–Kopenhagen, 
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• Elberwadweg; 

szlaki o przebiegu równoleżnikowym: 

• R1, 

• Havelradweg, 

• Spreeradweg, 

szlaki okrężne: Tour Brandenburg; 

krótkie szlaki łącznikowe: 

• Verbindungsradweg Spree–Neisse, 

• Verbindungsradweg Oder–Spree, 

• Verbindungsradweg Elbe–Elster. 

Szlaki Oder–Neisse, Elberadweg i Berlin–Kopenhagen stanowią część sieci 

„Radfernwegenetz Deutschland”, opracowanej przez ADFC. Przez Brandenburgię 

przebiegają dwa szlaki międzynarodowe: R1, w Polsce kontynuowany do Poznania oraz 

szlak, którego fragmentem jest Elberadweg. 

Na terenie Meklemburgii-Pomorza Przedniego przebiegają szlaki międzynarodowe: 

Elberadweg i Ostsee-Weg (w Polsce kontynuowany jako Szlak Nadmorski). Także przez 

ten kraj związkowy przebiega szlak Oder-Neisse, będący przedmiotem niniejszego 

opracowania. Pozostałe szlaki o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym to: 

• Haff-Weg (łączący się z polskim Szlakiem Wokół Zalewu Szczecińskiego), 

• Haff-Tollensee-Weg, 

• Neubrandenburg-Tollensetal, 

• Mecklenburger Seenplatte, 

• Mecklenburger Seenplatte-Rügen, 

• Mecklenburger Seenplatte-Rostock, 

• Elbe-Ostsee, 

• ehemalige deutsch-deutsche Grenze, 

• Mecklenburger Seenplatte-Lewitz, 

• Schweriner See-Warnowtal, 

• Stettiner Grenzweg, 

• Mecklenburger Seen-Radweg. 

Schemat sieci szlaków rowerowych województwa zachodniopomorskiego obejmuje: 

trasy międzynarodowe: 

• Szlak Nadmorski (wytyczony w 2004 r.), 

• Szlak Zielona Odra (wytyczony w 2004 r.), 
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• Trasa Wokół Zalewu Szczecińskiego (szlak wytyczony częściowo), 

• Trasa Tysiąca Jezior; 

trasy krajowe: 

• Szlak solny, 

• Szlak wału pomorskiego, 

• Szlak zamków i pałaców; 

oraz trasy/szlaki regionalne, najczęściej już zaplanowane lub wytyczone przez powiaty 

i gminy i teraz ujmowane w sieć dróg rowerowych województwa. 

 

 

3.4.3 Szlaki „Oder-Neisse“ i „Zielona Odra“ 

 

Szlak „Zielona Odra” został wytyczony i oznakowany w 2004 r. Podstawy do powstania 

szlaku „Zielona Odra” dała „Koncepcja międzynarodowych tras rowerowych 

w województwie zachodniopomorskim”, opracowana w 2002 r. przez Regionalne Biuro 

Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. 

W tym samym czasie po stronie niemieckiej zaplanowano i wytyczono równoległy 

szlak rowerowy. Szlak „Oder-Neisse” powstał jako modelowe rozwiązanie dla narodowej 

sieci szlaków rowerowych w Niemczech32. Biegnie od Czech do Zalewu Szczecińskiego, 

wzdłuż całej polsko-niemieckiej granicy (w przeważającej części wzdłuż rzek: Nysa 

Łużycka i Odra, od których pochodzi jego nazwa). Szlak „Oder–Neisse” biegnie przez 

kraje związkowe RFN: Saksonię, Brandenburgię i Meklemburgię – Pomorze Przednie, 

z czego obszar niniejszego opracowania znajduje się w granicach administracyjnych 

dwóch ostatnich33. Do zarządzania szlakiem kraje związkowe powołały wspólne ciało 

sterujące. 

Szlak „Zielona Odra” zaczyna się na terenie województwa lubuskiego i biegnie przez 

województwo zachodniopomorskie wzdłuż Odry, kończąc się w Szczecinie. Na długości 

od Kostrzyna do Gryfina oba szlaki biegną głównie po przeciwnych brzegach Odry. Za 

Gryfinem, gdzie Odra rozchodzi się z granicą państwową, szlak „Oder–Neisse” odbija na 

zachód i zmiennym przebiegiem równoleżnikowo–południkowym biegnie na północ, do 

Zalewu Szczecińskiego. Długość szlaku „Zielona Odra” na terenie województwa wynosi 

                                                 
32 Modellhafte Erkentisse des Projektes „Oder-Neisse-Radweg – Modellroute für das deutschlandweite 
Radfernwegenetz”; www.oder-neisse-radweg.de. 
33 na długości 81 km w Märkisch-Oderland, 13 km w Barnim i 65 km w Uckermark; 
Handlungsempfehlungen… 
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169 km34. Południowy kraniec szlaku o długości 17 kilometrów biegnie w województwie 

lubuskim. Równolegle, po stronie niemieckiej przez obszar opracowania przebiega jedna 

trzecia szlaku „Oder–Neisse” (180 km z ok. 540 km całej jego długości). Szkic przebiegu 

obu szlaków na obszarze badawczym przedstawiono na załączniku 4. 

Za wspólny dla obu szlaków punkt odniesienia uznać można miejscowości Küstrin–

Kietz i Kostrzyn, stanowiące punkt łącznikowy obu szlaków oraz węzeł komunikacyjny 

o znaczeniu regionalnym. Od miejscowości Küstrin-Kietz szlak „Oder-Neisse” biegnie na 

północ przez m.in. Kienitz (20 km), Hohenwutzen (50 km), Stolpe (Oder), Schwedt 

(Oder), Gartz, Tantow i Penkun (100 km), Lebbehn, Löcknitz, Pampow i Glashütte (150 

km), Hintersee i Rieth, kończąc się na 189 kilometrze odcinka w Ueckermünde. Po 

przeciwnej stronie Odry przebiega szlak „Zielona Odra”. Prowadzi przez m.in. Wielopole 

(20 km), Siekierki (50 km), Cedynię, Piasek, Krajnik Dolny (100 km), Widuchową, 

Gryfino, Dębce (150 km), Puszczę Bukową, Dziewoklicz i Wyspę Pucką do Szczecina, 

gdzie kończy się na 175 kilometrze, pod Zamkiem Książąt Pomorskich. W formie 

tabelarycznej przebieg obu szlaków przedstawiono w załączniku 5. 

Omawiane szlaki różnią się znacznie pod względem rodzaju i nawierzchni dróg, 

którymi prowadzą. Podczas gdy „Zielona Odra” w całości wykorzystuje sieć dróg 

lokalnych, po których odbywa się ruch zmotoryzowany, w tym także drogi wojewódzkie 

i krajowe, szlak „Oder-Neisse” biegnie często wałami przeciwpowodziowymi wzdłuż 

Odry, dawnymi nasypami kolei, a jedynie w części także drogami z ruchem 

samochodowym. W przebiegu szlaku „Oder–Neisse” wyznaczono fragmenty wariantowe 

na wypadek nieprzejezdności trudniejszych odcinków oraz ramiona wycieczkowe do 

pobliskich ciekawych miejsc. Warianty szlaku mogą prowadzić drogami z ruchem 

zmotoryzowanym, jednak główny przebieg szlaku je omija. 

Część południowa szlaku „Oder–Neisse” wiedzie prawie w całości drogami 

asfaltowymi, lecz wyłączonymi z ruchu zmotoryzowanego. Wyjątki stanowią centra 

większych miejscowości (od północy): 

• Gartz (Oder), 

• Friedrichsthal, 

• Schwedt (Oder) – Scheitdammbrücke, na długości 5,5 km, 

• Zützen (wariant nieprzejezdności drogi właściwej), 

• droga nr B 158 przez Hohenwutzen. 

                                                 
34 Strategia i program operacyjny rozwoju produktu oraz markowej infrastruktury turystycznej Szlak Zielona 
Odra. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A., 2002. W dokumentacji powykonawczej PTTK 
i na ulotce promującej szlak podaje się 154,5 km. 
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W części północnej szlak biegnie często, podobnie jak szlak Zielona Odra, lokalnymi 

drogami z ruchem zmotoryzowanym (od północy): 

• Warsin, 

• Rieth, 

• Plöwen – Hintersee, 

• Lebehn – Löcknitz, 

• Wollin – Krackow, 

• Schönfeld – Penkun, 

• Mescherin – Tantow (drogi polne z dopuszczonym ruchem zmotoryzowanym). 

Wzdłuż dróg federalnych rowerzyści poruszają się specjalnym poboczem 

(od północy): 

• droga nr B 104, na odcinku Löcknitz – Plöwen, 

• droga nr B 113, na odcinku Krackow – Lebehn. 

Szlak przebiega po jednej drodze landowej, bez wydzielonego pobocza: droga nr L 31, 

na odcinku Warsin – Ueckermünde. 

Niektóre odcinki szlaku „Zielona Odra” prowadzą drogami wojewódzkimi 

(od północy): 

• droga nr 122, Krajnik Dolny – Ognica, 

• droga nr 125, Cedynia – Bielinek, 

• droga nr 124, Kostrzynek – Cedynia, 

• droga nr 126, Gozdowice – Kostrzynek; 

drogami krajowymi szlak biegnie na odcinkach (od północy): 

• droga nr 10 w Szczecinie, ulicami Energetyków i Wyszyńskiego (bez ścieżek 

rowerowych), 

• droga nr 31 w Radziszewie (500 m), 

• droga nr 31 przez Gryfino, 

• droga nr 2635 do Krajnika Dolnego od strony Chojny. 

W granicach administracyjnych Szczecina, na odcinku z Podjuch do zjazdu na Wyspę 

Pucką szlak biegnie Autostradą Poznańską, drogą powiatową o bardzo dużym natężeniu 

ruchu. Ponadto na ok. 1,5–kilometrowym odcinku od Ognicy w kierunku Widuchowej 

szlak biegnie leśnym duktem wykorzystywanym przez ciągniki leśne. 

Szlak „Zielona Odra” zbiega się z ujętą w planach sieci „Trasą Tysiąca Jezior”, mającą 

przebieg równoleżnikowy. „Trasa Tysiąca Jezior” zaczyna się w okolicach Osinowa Dln. 

                                                 
35 w dokumentacji powykonawczej tyczenia szlaku użyto dawnego numeru drogi – 123. 
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i Cedyni, po czym biegnie na wschód przez Pojezierze Myśliborskie. Szlak „Zielona Odra” 

kończy się w Szczecinie, łącząc się z „Trasą Wokół Zalewu Szczecińskiego”, która ze 

Szczecina biegnie w kierunku Polic nad zalew. Na tych odcinkach „Trasa Wokół Zalewu 

Szczecińskiego” zbiega się także ze szlakiem „Oder-Neisse”, w miejscu jego zakończenia 

w Ueckermünde. Można stwierdzić zatem, że przedmiotowe szlaki są wpasowane 

odpowiednio w sieć dróg rowerowych, a także połączone ze sobą na tyle, by nie 

generować jałowych przebiegów czy dublujących się odcinków szlaków. 

W opracowaniu „Transgraniczna turystyka rowerowa w powiatach Uecker–Randow, 

Uckermark i w sąsiednich powiatach Rzeczypospolitej Polskiej” przedstawiono propozycje 

następujących rowerowych tras tematycznych, mogących także łączyć przedmiotowe 

szlaki36: 

• szlak szwedzki, 

• szlak kościołów, 

• szlak przyrodniczy, 

• szlak legend i bajek, 

• szlak tytoniu, 

• szlak zamków i pałaców, 

• szlak młynów i wiatraków. 

Z punktu widzenia przedmiotu niniejszej pracy szczególnie ważne jest połączenie 

szlaków „Oder-Neisse” i „Zielona Odra” szlakiem przyrodniczym – na północy: od 

miejsca zakończenia szlaku „Zielona Odra” do Glashütte, przez jezioro Świdwie (rezerwat 

ptaków) i na południu: przez przejście graniczne krajnik Dolny – Schwedt (Oder) i wzdłuż 

szlaku „Oder-Neisse” do Stolpe (proponowany szlak biegnie dalej do Angermünde 

i Templin). Inne proponowane trasy nie mają dla turysty aktywnego i ekologicznego 

większego znaczenia, jako bazujące na tej samej zastanej infrastrukturze, więc dublujące 

przebieg, albo odrębne tematycznie, więc skierowane do innych grup docelowych, lub też 

oba, czego przykładem jest trasa po pomnikach przemysłu. 

Dostępnymi dla rowerzystów miejscami przejazdu między szlakami stanowiącymi 

rdzeń opracowania są przejścia graniczne wymienione w podrozdziale 3.3.3. Decyzja na 

przejazd przez granicę niesie za sobą jednak często konieczność poruszania się po drodze 

o wysokim natężeniu ruchu, co może nie być atrakcyjne i zaskakujące dla turysty 

podróżującego po szlaku „Oder–Neisse”. Z rozpatrywania w kategoriach ruchu 

rowerowego wyłączyć można przejście Pomellen – Kołbaskowo, które jako znajdujące się 

na autostradzie nie leży bezpośrednio na istniejącym ani potencjalnym szlaku rowerowym. 
                                                 
36 Transgraniczna turystyka rowerowa w powiatach…, s. 40. 
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Kolejnym ograniczeniem dla turystów rowerowych są przejścia tzw. „ma łego ruchu” 

czyli dostępne tylko dla mieszkańców strefy przygranicznej. Omijając główne osie 

komunikacyjne, stanowią one naturalne i pożądane łączniki między obiema stronami 

obszaru badawczego, będące atrakcją dla turystów aktywnych i ekologicznych. Dopóki 

jednak otwarte są jedynie dla miejscowych, nie mogą być ujęte w planach turystów 

z daleka, których przyciąga miejscowa oferta. W kontekście planowanego wejścia Polski 

do strefy Schengen można mieć nadzieję, że przejścia te zostaną utrzymane i będą 

dostępne dla wszystkich podróżnych. 

 

 

3.5 Analiza IV. Zaplecze turystyczne 

 

3.5.1 Sieć obiektów usługowych 

 

Na obszarze województwa zachodniopomorskiego wyznaczono miejscowości, w których 

rozwijać się powinna działalność w zakresie obsługi turystów rowerowych, taka jak: 

udzielanie noclegów i wyżywienia, wypożyczenie i naprawa rowerów37. Miejsca te, 

nazwane węzłami obs ługi ruchu turystycznego sklasyfikowano w 4 grupach, ze 

względu na występowanie w nich wybranych usług oraz rangę w sieci osadniczej. 

Miejscowości przyporządkowano do grup na podstawie ich współczynnika unikalności 

usług. Wykaz węzłów obsługi ruchu turystycznego na obszarze badawczym przedstawia 

Tabela 2. 

Szlak „Zielona Odra” biegnie, w kierunku z południa na północ, przez następujące 

węzły obsługi ruchu rowerowego: Czelin (IV rzędu), Osinów Dolny (III rzędu), Cedynia 

(II rzędu), Krajnik Dln. – Zatoń (IV rzędu), Widuchowa (III rzędu), Gryfino (I rzędu) 

i Szczecin (I rzędu). Dzięki łączności ze szlakiem „Trasa Tysiąca Jezior” uzyskuje także 

połączenie z dalszymi węzłami obsługi ruchu rowerowego, w tym z ważnym węzłem 

w Chojnie (II rzędu). Po niemieckiej stronie obszaru opracowania nie odnotowano takiego 

podziału, choć odwzorowuje on założenia klasyfikacji sieci osadniczej według 

niemieckiego modelu planistycznego38. 

 

                                                 
37 Koncepcja krajowych i regionalnych tras rowerowych…, s. 7. 
38 Polsko-Niemiecki Leksykon Pojęć Planistycznych. Hannover – Warszawa, Akademie für Raumforschung 
und Landesplanung, 2001. 
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Tabela 2. Węzły obsługi ruchu rowerowego w polskiej części obszaru badawczego. 

Węzły Na terenie przygranicznych gmin Na pozostałym terenie powiatów 

I rzędu: Szczecin 

Gryfino 

Chojna 

 

 

Myślibórz 

II rzędu:  

Cedynia 

Mieszkowice 

Banie 

Trzcińsko  

Moryń 

III rzędu: Wełtyń  

Widuchowa 

Osinów Dln. 

Binowo 

Kołbacz 

Swobnica 

Bielin 

IV rzędu: Krajnik Dln. / Zatoń  

Stoki 

Czelin 

 

 

Namyślin 

Źródło: Koncepcja regionalnych tras rowerowych w województwie zachodniopomorskim. 

Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej w Szczecinie, s. 7. 

 

 

3.5.2 Baza noclegowo-żywieniowa 

 

Zagospodarowanie turystyczne obszaru badawczego wykazuje podobne różnice w części 

niemieckiej i polskiej, jak podstawowa infrastruktura turystyczna (szlaki) i dostępność 

komunikacyjna. Na terenie gmin polskiej części omawianego obszaru naliczono jedynie 

20 obiektów o charakterze noclegowym lub żywieniowym, w powiecie Gryfino. Po stronie 

niemieckiej obiektów takich jest znacznie więcej. Rozpatrując jedynie obszar powiatów 

zamknięty od zachodu linią kolejową Berlin – Malmö, naliczono 7 obiektów bazy 

towarzyszącej w przygranicznej części powiatu Barnim, oraz na odpowiednich terytoriach 

– 11 w powiecie Märkisch-Oderland, 67 w Uckermark, 13 w Uecker-Randow.  Po stronie 

niemieckiej prawie wszystkie obiekty tego typu oferują zarówno noclegi, jak posiłki. 

Wiele z tych obiektów reprezentuje standard „Bett & Bike”, co oznacza, że jest polecana 

turystom rowerowym. 
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Dla opracowania rzetelnej całościowej analizy obszaru badawczego pod kątem 

omawianych form turystyki, kluczowe jest pozyskanie porównywalnych danych dla jego 

części leżących po obu stronach granicy. Ze względu na różnice w systemach 

administracyjnych i gromadzeniu danych nie jest to jednak łatwe zadanie. Strona polska 

badanego obszaru dysponuje analizą atrakcyjności turystycznej, którą D. Milewski 

wykonał dla wszystkich gmin województwa zachodniopomorskiego. Odpowiednie 

zbadanie części niemieckiej, szczególnie w formie umożliwiającej porównanie ze 

wspomnianą analizą, wykracza poza ramy pracy magisterskiej. Ponadto, atrakcyjność 

turystyczną w pracy o możliwościach rozwoju turystyki aktywnej i ekologicznej 

należałoby zbadać przede wszystkim pod kątem tych form turystyki. Wymagałoby to także 

zmiany lub innego wyważenia kryteriów określonych przez D. Milewskiego w analizie, 

którą opracował. Nie jest pewne, na ile atrakcyjność turystyczna odniesiona do turystyki 

aktywnej i ekologicznej może być skorelowana z ogólną atrakcyjnością turystyczną. 

W oparciu o informacje zgromadzone w rozdziale 3 można wnioskować o ogólnych 

uwarunkowaniach rozwoju turystyki aktywnej i ekologicznej na badanym obszarze. W tym 

celu w rozdziale 4 zestawia się analizę SWOT, która umożliwi określenie potencjału 

obszaru, różnic potencjałów obu jego części oraz pozwoli na sformułowanie postulatów 

niniejszej pracy. 
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ROZDZIAŁ 4. UWARUNKOWANIA ROZWOJU TRANSGRANICZNEJ 

TURYSTYKI AKTYWNEJ I EKOLOGICZNEJ NA OBSZARZE BADAWCZYM 

 

 

4.1 Analiza SWOT 

 

Analiza SWOT1 przedstawia mocne i słabe strony analizowanego przedmiotu oraz szanse 

i zagrożenia, które przed nim stoją. Szanse i zagrożenia rozumie się często różnie – jako 

czynniki mogące potencjalnie zaistnieć albo jako czynniki zewnętrzne, czyli mocne i słabe 

strony otoczenia. Przy rozpatrywaniu szans i zagrożeń w charakterze potencjalnym, może 

wystąpić w analizie SWOT pewna dychotomia, np. poprzez wskazanie na zaistnienie 

pewnego stanu jako szansę a jego niezaistnienie jako zagrożenie. Występowanie takich 

wskazań jest szczególnie potrzebne, gdyż analiza SWOT nie powinna pełnić jedynie 

funkcji diagnostycznej, lecz być narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji 

i budowanie długofalowych programów działania. 

Najogólniej rzecz biorąc, warunkiem rozwoju turystyki na omawianym obszarze jest 

wykorzystanie jego silnych stron oraz możliwości, które ma, przy jednoczesnym 

eliminowaniu stron słabych i ograniczaniu zagrożeń2. Należy zwrócić uwagę, że nie mówi 

się o unikaniu zagrożeń, lecz o ich ograniczaniu. Aktywne podejście do problemu pozwala 

nawet na przekształcanie słabych stron i zagrożeń w szanse, które w długofalowej 

perspektywie mogą stać się w atutami regionu. Rozpoznanie zagrożeń jest jedną 

z najważniejszych funkcji analizy SWOT i dlatego wszelkie działania, które się z tym 

wiążą, uznać należy za najpilniejsze. 

 

 

4.2 Porównawcza analiza SWOT dla omawianego obszaru 

 

Poniżej przedstawiony jest wynik analizy SWOT obszaru opracowania w aspekcie 

transgranicznej turystyki aktywnej i ekologicznej. Zanalizowano osobno polską 

i niemiecką stronę obszaru opracowania, dzięki czemu określić można stopień ich 

spójności oraz różnic potencjałów. Taka analiza pozwoli wyróżnić przewagi 

konkurencyjne obu części i postawić postulaty opracowania, z określeniem wagi i pilności 

                                                 
1 SWOT to angielski anagram słów: Strengths, Weeknesses, Oportunities, Threats – siły (mocne strony), 
słabości, szanse i zagrożenia. 
2 D.Milewski:  Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 
zachodniopomorskiego. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2005, s. 169. 
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postulowanych działań. Analizy dokonuje się dla części niemieckiej i polskiej osobno oraz 

łącznie, to jest podając charakterystyki obu stron oraz charakterystykę wspólną. Wyniki 

analizy przedstawia się kolejno w aspektach rozwoju wskazanych w rozdziale 2.: 

I. walory naturalne; 

II. dostępność  komunikacyjna; 

III. szlaki rowerowe; 

IV. zaplecze turystyczne. 

Czynniki te – a są to elementy podaży turystycznej – zostały przeanalizowane 

w rozdziale 3, jako czynniki kluczowe rozwoju turystyki aktywnej i ekologicznej. Agenci 

przedmiotowych działań mają na nie wpływ bezpośredni i w analizie uwarunkowań 

rozwoju omawianych form turystyki można założyć, że będą one najważniejszymi 

mocnymi i słabymi stronami badanego obszaru. W poniższej analizie SWOT 

wyszczególnia się dodatkowo pod hasłem „polityka turystyczna” działania polityczne 

związane z powyższymi aspektami. Przedstawia się także nieanalizowane w rozdziale 3. 

zachowania konsumentów, więc strony popytu rynku turystycznego (ruch turystyczny). 

Są one czynnikiem zewnętrznym wobec obszaru badawczego, przez co w poniższej 

analizie pojawiają się jako szanse lub zagrożenia, względnie jako mocna lub słaba strona 

o pochodzeniu zewnętrznym. 

 

 

4.2.1 Mocne i słabe strony 

 

W tabelach 3a i 3b zaprezentowano mocne strony jednej części obszaru badawczego 

towarzyszące słabym stronom drugiej części, w tabelach 4 i 5 – odpowiednio, wspólne 

mocne oraz słabe strony całości obszaru. 
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Tabela 3a. Analiza SWOT: Różnica potencjałów części polskiej i niemieckiej obszaru 

badawczego 

Mocne strony części niemieckiej Słabe strony części polskiej 

 

polityka turystyczna 

Kraje związkowe budują własne programy 

rozwoju sieci tras rowerowych, do których 

dostosowują się powiaty. 

Planowanie lokalnych i regionalnych dróg 

rowerowych nie jest skoordynowane na 

tyle, by mówić o spójnym 

i zintegrowanym systemie. 

Istnieje wyznacznik działań w skali kraju: 

„Narodowy Plan Ruchu Rowerowego 

2002 – 2012”. 

Brak jest spójnego narodowego planu 

rozwoju sieci rowerowych. 

W zakresie turystyki rowerowej działa 

specyficzna wpływowa organizacja: 

ADFC. 

 Brak jest specyficznej organizacji 

w zakresie turystyki rowerowej. 

Publikuje się materiały pomocnicze 

i zebrane przykłady dobrych praktyk (best 

practise). 

 

 Nie istnieje jednoznaczne określenie 

turystyki rowerowej; wprawdzie 

funkcjonuje pojęcie „turystyka kolarska”, 

przynależy ono jednak do jednej 

organizacji (PTTK), w oczach osób 

postronnych zaś może budzić wrażenie 

wyczynu sportowego dla zamkniętego 

grona. 

Przyjęte są standardy w dziedzinie obsługi 

turystyki, w tym żywienia i noclegów 

(Bett & Bike). 

Brak jest standardów w dziedzinie obsługi 

turystyki, w tym żywienia i noclegów. 

Dostępność dla turystów z krajów unii 

walutowej Euro. 

Utrudnienia w regulowaniu płatności 

przez turystów z krajów unii walutowej 

Euro. 

Szlak Oder-Neisse jest administrowany 

przez wspólne ciało sterujące. 
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Tabela 3a. Analiza SWOT: Różnica potencjałów części polskiej i niemieckiej obszaru 

badawczego, c.d. (mocne strony części niemieckiej oraz słabe strony części polskiej) 

Funkcjonuje witryna internetowa szlaku 

www.oder-neisse-radweg.de

 

Szlak Oder-Neisse jest w Niemczech 

rozwiązaniem modelowym. 

 

 

walory naturalne 

Odra ma dobre połączenie kanałami 

z rzekami Niemiec i Berlinem. 

 

 
dostępność komunikacyjna 

Linia kolejowa Berlin – Pasewalk ma 

ważne znaczenie regionalne i stanowi 

element połączenia kolejowego Niemiec 

ze Szwecją. 

Linia kolejowa Kostrzyn – Szczecin ma 

malejące znaczenie w regionie. 

Od linii głównej odchodzą linie dojazdowe 

do ważniejszych miast, obsługiwane przez 

kolej, w tym w kierunku granicy 

państwowej. 

Nie istnieją już żadne lokalne połączenia 

odchodzące od głównej linii Kostrzyn – 

Szczecin. 

Linie lokalne i regionalne stanowią 

element bogatej i dopasowanej do potrzeb 

turystów i mieszkańców oferty 

komunikacyjnej kolei – konkurujących ze 

sobą przewoźników. 

Pozycję lidera publicznego transportu 

osobowego zyskuje transport 

samochodowy. 

Przez każdą stację kolejową w obszarze 

opracowania pociąg przejeżdża regularnie, 

w określonym takcie od 0,5 do 2 godzin. 

Pociągi na obszarze opracowania kursują 

nieregularnie. 

Istnieje możliwość i silnie rozwinięta jest 

kultura przewozu rowerów pociągami. 

Nie istnieją specjalne warunki, w których 

można przewieźć rowery pociągami. 

Funkcjonuje połączenie promowe ze 

Świnoujściem. 

Brak jest bezpośrednich połączeń 

pasażerskich ze Świnoujściem i obszarami 

nadmorskimi. 
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Tabela 3a. Analiza SWOT: Różnica potencjałów części polskiej i niemieckiej obszaru 

badawczego, c.d. (mocne strony części niemieckiej oraz słabe strony części polskiej) 

infrastruktura turystyczna 

W planach rozbudowy sieci ścieżek 

rowerowych uwzględnia się od początku 

budowę poboczy oraz oddzielnych dróg 

dla rowerów. 

Ścieżki rowerowe prowadzi się 

bezpośrednio po drogach z ruchem 

samochodowym. 

W planach rozbudowy infrastruktury 

rozpatruje się łącznie funkcje turystyczne 

i lokomocyjne rowerów. 

 

Szlak Oder-Neisse, szczególnie w części 

południowej omawianego odcinka, biegnie 

drogami specjalnymi dla rowerów, 

wykorzystując m.in. nasypy starych kolei 

i wały przeciwpowodziowe. 

Szlak Zielona Odra biegnie po drogach 

z ruchem zmotoryzowanym. 

Wytyczono alternatywne warianty 

przebiegu szlaku Oder-Neisse, szczególnie 

na wypadek nieprzejezdności głównych 

odcinków. 

Szlak Zielona Odra biegnie między 

Ognicą a Widuchową leśnym duktem 

wykorzystywanym przez ciągniki. 

 

zaplecze turystyczne 

Bogate jest zaplecze noclegowo-

żywieniowe o wysokiej jakości usług. 

Baza noclegowo-żywieniowa jest uboga. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 3b. Analiza SWOT: Różnica potencjałów części polskiej i niemieckiej obszaru 

badawczego 

Słabe strony części niemieckiej Mocne strony części polskiej 

 

polityka turystyczna 

Szlak Oder-Neisse biegnie przez obszar 

większej ilości krajów związkowych 

RFN, co utrudnia spójne nim zarządzanie. 

Szlak Zielona Odra administrowany jest 

w Polsce przez jedno województwo, co 

ułatwia spójne nim zarządzanie. 

 W województwie zachodniopomorskim, 

w tym na obszarze opracowania, istnieje 

system węzłów obsługi ruchu rowerowego.

 

walory naturalne 

 Atrakcja geograficzna – najdalej wysunięte 

na zachód punkt i miejscowość Polski. 

 

dostępność komunikacyjna 

Częste zmiany rozkładów i naprawy 

torów, przez co wprowadza się miejscami 

samochodowy transport zastępczy – nie 

przystosowany do przewozu rowerów. 

Funkcjonowanie połączeń kolejowych jest 

stabilne, nie są zawieszane. 

 

infrastruktura turystyczna 

Niektóre odcinki szlaku Oder-Neisse 

mogą być w zależności od pogody i stanu 

wód nieprzejezdne. 

Ogólna przejezdność całego szlaku Zielona 

Odra. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 4. Analiza SWOT: Wspólne mocne strony obszaru badawczego 

polityka turystyczna 

Przy planowaniu dróg rowerowych stosuje określone zasady i wytyczne. 

Omawiany obszar należy w całości do Euroregionu Pomerania. 

 

walory naturalne 

Obszar opracowania jest ciągły geograficznie, składa się z krain geograficznych 

nienaturalnie przedzielonych granicą państwową. 

Omawiany obszar charakteryzują niepowtarzalne walory przyrodnicze i liczne 

występowanie obszarów chronionych. 

Lesistość i bagnistość tworzą doskonałe warunki bytowe dla wielu zagrożonych 

gatunków roślin i zwierząt. 

Wytworzone przez rozdwojenie Odry Międzyodrze jest siedziskiem wielu dzikich 

gatunków ptaków, co odnotowano po obu stronach granicy przez stworzenie 

odpowiednich form ochrony przyrody. 

 

infrastruktura turystyczna 

Istnieją dwie linie łączące linie o przebiegu południkowym (wraz z pobliskim 

Kostrzynem, leżącym poza obszarem opracowania – trzy). 

Przez obszar opracowania przebiegają szlaki międzynarodowych sieci dróg 

rowerowych. 

Przedmiotowe szlaki ujęte są w sieciach regionalnych. 

Łączność z pętlą rowerową wokół Zalewu Szczecińskiego. 

Istnieją punkty, w których szlaki się do siebie zbliżają i możliwa jest zmiana szlaku 

przez turystę. 

Oba szlaki są ujęte w systemach sieci dróg odpowiadających im krajów i jednostek 

administracyjnych; stanowią rdzeń i punkt odniesienia dalszych dróg rowerowych 

planowanych lokalnie. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

  

69 



Tabela 5. Analiza SWOT: Wspólne słabe strony obszaru badawczego 

polityka turystyczna 

Terminologia polska i niemiecka nie są spójne. 

Systemy administracyjne Polski i Niemiec różnią się od siebie. 

Na obszarze opracowania funkcjonują różne waluty. 

 

infrastruktura turystyczna 

Szlaki biegną długi czas równolegle, po obu stronach granicy, co bez odpowiednich 

działań promocyjnych może prowadzić do tego, że turyści ograniczą się do przejechania 

tylko jednego z nich. 

Zmianie szlaku przez przejście graniczne towarzyszy zawsze wzmożony ruch drogowy, 

bez poboczy dla rowerów. 

Część przejść granicznych przeznaczona jest tylko dla małego ruchu granicznego 

(miejscowych). 

Źródło: opracowanie własne. 

 

4.2.2 Szanse i zagrożenia 

 

Przez szanse i zagrożenia rozumie się według przyjętej metodologii SWOT czynniki 

zewnętrzne mogące lub niemogące wpłynąć na omawiany obszar pozytywnie albo 

negatywnie. Rozpatrując obszar opracowania w podziale na część niemiecką i polską, 

należy więc zwrócić uwagę, że czynniki wewnętrzne jednej strony są dla drugiej strony 

czynnikami zewnętrznymi. Pewne potencjały lub braki jednej strony mogą w tym sensie 

być szansą lub zagrożeniem z perspektywy strony drugiej. Według D. Milewskiego3 

jednym z największych zagrożeń dla całości województwa zachodniopomorskiego jest 

konkurencja ze strony rynku niemieckiego4. Ponieważ obszar badawczy złożony jest 

z części polskiej i niemieckiej, szczególnie istotne jest odniesienie zagrożeń do 

omawianego terenu i określenie, ile z nich to zagrożenia od strony niemieckiej, a które są 

wspólnymi zagrożeniami dla całego obszaru. W niniejszej analizie SWOT pomija się 

jednak szanse jednej strony, mogące być zagrożeniami dla drugiej i odwrotnie. Przyjąć 

można, że dla części bardziej rozwiniętej zagrożeniem są wszystkie słabe strony części 

mniej rozwiniętej obszaru opracowania. Dlatego we wspólnym interesie jest usuwanie 

słabych stron całego obszaru i poszczególnych jego części, zgodnie z zasadami 

                                                 
3 D.Milewski:  op.cit., s. 168. 
4 Ib id. , s. 172. 
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zrównoważonego rozwoju. Poniżej prezentuje się wspólne szanse i zagrożenia dla 

omawianego obszaru, odpowiednio w tabeli 6 i 7. 

 

Tabela 6. Analiza SWOT: Wspólne szanse obszaru badawczego 

polityka turystyczna 

Liczne przykłady współpracy regionów granicznych w Europie. 

Jeden ze szlaków proponowanych w ramach prac w projekcie Baltic+ ma charakter 

przyrodniczy i przebiega po przedmiotowych szlakach, wprowadzając kilka łączników 

między nimi. 

Wejście Polski do strefy Schengen doprowadzi do zniesienia odpraw granicznych, co 

umożliwi swobodne podróżowanie po obszarze opracowania. 

Wejście Polski do strefy Schengen może doprowadzić do rozszerzenia dostępności 

istniejących przejść granicznych dla małego ruchu granicznego. 

Wejście Polski do strefy Schengen może wzmóc ruch turystyczny po Odrze. 

Możliwe otwarcie kolejnych przejść granicznych. 

Włączenie przejścia Rosow – Rosówek w sieć szlaków rowerowych. 

Wprowadzenie wspólnej waluty na obszarze opracowania może znacznie ułatwić 

podróżowanie po Europie, także na dalsze dystanse i z odległych krajów. 

Wejście Polski do strefy Euro może znacznie uprościć pobyt zagranicznych turystów 

i usunąć ekonomiczne bariery w podejmowaniu podróży, także na bliskich dystansach. 

Dalsza integracja Polski z Unią Europejską może doprowadzić w dalszej perspektywie 

do zmniejszenia ruchu granicznego, ze względu na wyrównywanie cen paliw 

i artykułów, co odciąży drogi i wpłynie pozytywnie na otoczenie. 

 

infrastruktura turystyczna 

Połączenie szlaków proponowanym szlakiem przyrodniczym, szczególnie potrzebne 

w części północnej obszaru opracowania. 

Połączenie szlaków kilkoma różnymi trasami tematycznymi będzie silnym sygnałem 

dla różnych grup docelowych do odwiedzenia omawianego obszaru. 

Połączenie szlaków kilkoma różnymi trasami tematycznymi może doprowadzić do 

rozwoju turystyki na omawianym obszarze, z czego mogą płynąć korzyści dla 

omawianych form turystyki, szczególnie przez poprawę infrastruktury i oferty 

turystycznej na danym obszarze. 

Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 7. Analiza SWOT: Wspólne zagrożenia obszaru badawczego 

polityka turystyczna 

Opóźnienie wejścia Polski do strefy Schengen, planowanego na październik 2007 r. 

Niewprowadzenie lub późne wprowadzenie waluty Euro w Polsce. 

 

infrastruktura turystyczna 

Połączenie szlaków kilkoma różnymi trasami tematycznymi, szczególnie 

wykorzystującymi tę samą infrastrukturę na danym obszarze może prowadzić do 

wzmożenia antropopresji, i rozmycia przyrodniczego charakteru tych ścieżek. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z przeprowadzonej w niniejszej pracy analizy SWOT wyłączono ruch turystyczny 

i zachowania turystów, uznane za czynnik zewnętrzny wobec obszaru badawczego. Dla 

dopełnienia obrazu całości należy jednak wspomnieć o głównych szansach i zagrożeniach 

z nim związanych. Zbyt wzmożony ruch turystyczny może być zawsze zagrożeniem dla 

rozwoju turystyki. W takim przypadku, wielość i pewność form ochrony przyrody na 

obszarze badawczym dają szansę na przeciwstawienie się negatywnym skutkom obecności 

turystów. Poważniejszy jednak i bardziej prawdopodobny od wzmożonego ruchu jest jego 

brak albo niewielki ruch turystyczny na badanym obszarze. Za szczególnie dotkliwe 

zagrożenie5 uznać należy sezonowość turystyki aktywnej (szczególnie rowerowej) 

i ekologicznej. Jednocześnie jednak ruch podróżniczy (turystyka aktywna) nie jest bardzo 

uzależniony od dobrej pogody, w związku z czym wcale nie musi mieć charakteru 

sezonowego. Chociaż więc niektóre trendy w europejskiej turystyce stanowią zagrożenia 

dla rozwoju aktywnego i ekologicznego ruchu turystycznego, wiele z nich może być dla 

niego szansą, umożliwiając np. wydłużenie sezonu, wyjście poza sezon czy aktywizację 

turystów. Szansą na rozwój turystyki rowerowej jest wreszcie fakt, że rower bywa także 

zwykłym środkiem lokomocji mieszkańców. Dzięki tej zbieżności interesów inwestowanie 

w infrastrukturę turystyczną można zintegrować z inwestowaniem w infrastrukturę 

cywilizacyjną towarzyszącą sieci osiedleńczej. 

 

 

 
                                                 
5 przyjazdy turystów aktywnych i ekologicznych wnoszą najniższy wkład do zysków lokalnego sektora 
turystycznego w polskiej części obszaru (PART). Strategia i program operacyjny rozwoju produktu oraz 
markowej infrastruktury turystycznej Szlak Zielona Odra. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Turystyki 
S.A., 2002. 
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4.3 Bilans analizy SWOT 

 

Analiza przedstawiona w podrozdziale 4.2 wykazała, że głównymi atutami całości 

badanego obszaru są warunki naturalne i ochrona przyrody, a jego słabości leżą w zakresie 

polityki turystycznej – co nie jest związane z jakością podejmowanych działań, co 

z niekompatybilnością systemów po obu stronach granicy. Pozwala to wnioskować, że 

także wymiana turystyczna na pograniczu może stać przed barierami rozwoju podobnymi 

jak wymiana handlowa, i tak jest w tym przypadku. Szanse i zagrożenia to, poza 

omówionym pod koniec poprzedniego podrozdziału czynnikiem potencjalnych zachowań 

turystów (ruch turystyczny), najczęściej kwestie formalno-prawne. Także szanse związane 

z rozbudową infrastruktury turystycznej oraz dalszym utrzymywaniem i pielęgnacją 

obszarów chronionych zależą od decyzji politycznych. 

Zestawienia przeciwstawnych cech: słabych stron jednej strony z mocnymi drugiej 

dokonano dla wskazania możliwości przezwyciężenia różnic na obszarze badawczym. 

Wymaga to wprowadzenia programu budowy spójności. Na obszarze tym określić 

należy wspólne reguły planistyczne, wyrównać standardy infrastruktury, szczególnie dróg 

rowerowych oraz zwiększyć i zdywersyfikować dostępność komunikacyjną po stronie 

polskiej. Wspólne słabe strony to te cechy, które mogą przesądzić o wyborze przez turystę 

innych regionów o podobnym charakterze. Wspólne mocne strony pokazują spójność 

obszaru badawczego w pewnych aspektach. Uznanie spójności terenu pozwoli na 

wykształcenie jego transgranicznej tożsamości. Posłużyć powinno jednak także jako 

podstawa budowy programu zróżnicowania ofert  po obu stronach granicy. Badany 

obszar, choć z zewnątrz powinien być postrzegany całościowo, musi być także 

zróżnicowany wewnętrznie. Dla turysty nie może być obojętne, w którym miejscu tego 

obszaru przebywa. Należy zadbać łącznie o to, by pobyt turysty na obszarze opracowania 

był jak najdłuższy oraz by w czasie jednego pobytu turysta odwiedził możliwie wiele 

miejsc po obu stronach granicy. 

Podmioty działań w przedmiocie opracowania powinny określić wagę i pilność tych 

działań. W odniesieniu do powyższej analizy należy uznać wykorzystanie wspólnych szans 

za ważne, zapobieżenie zaś wspólnym zagrożeniom – pilne. Wszystkie te działania 

winny być skierowane na aspekty będące pod bezpośrednim wpływem agentów działań. 

Ponadto należy mieć jednak na uwadze trendy w turystyce i charakterystykę ruchu 

turystycznego, tak by podejmować wspólne kroki celem wykorzystania dobrych trendów 

i przeciwstawienia się trendom niesprzyjającym. Analiza trendów i zachowań turystów jest 

szczególnie ważna, gdyż mogą one przyczynić się do rozwoju regionów sąsiadujących 
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z obszarem badawczym – bardziej zurbanizowanych i bliższych centrom miast, które 

stanowią poważną konkurencję dla obu części omawianego obszaru. Ostatecznie, jako 

szanse dla jednej części badanego obszaru postrzegać należy wszystkie miejsca, w których 

druga strona jest lepiej rozwinięta. Oznacza to możliwość przezwyciężenia własnych 

słabych stron, łatwiej i niższym kosztem, niż gdyby nie dysponowano sprawdzonymi 

rozwiązaniami na wyciągnięcie ręki. 

Turyści z Polski i Niemiec, korzystający dziś przede wszystkim z oferty własnej strony 

pogranicza, mogą wkrótce zacząć używać szlaki po drugiej stronie granicy, wciąż 

korzystając z bazy żywieniowo-noclegowej własnego kraju. Takiej „podjazdowej” formy 

podróżowania nie można jeszcze jednak uznać za rozwój omawianych form turystyki. 

Wyższy standard infrastruktury i zaplecza po stronie niemieckiej oraz nowe krajobrazy 

będą przyciągały turystów polskich. Ze względów finansowych nie będą to jednak dłuższe 

pobyty, lecz krótsze najczęściej bez nocowania. Podobnie turyści niemieccy, najpierw 

będą musieli nabrać zaufania do tańszej oferty noclegowej w Polsce, szczególnie jeżeli 

podróżują ze sprzętem – rowerami lub odpowiednimi narzędziami do podglądania ptaków. 

W zachowaniach turystów z Europy Zachodniej najważniejszy będzie czynnik jakości 

i bezpieczeństwa. Nie jest możliwe udostępnianie szerokim rzeszom turystów, szczególnie 

z krajów zachodnich, niewyposażonych w odpowiednie pobocza dróg w Polsce. 

Istotny jest problem różnej dostępności komunikacyjnej w obu częściach badanego 

obszaru. Prowadzić to może jednak nie tyle do wzmożonej penetracji strony niemieckiej, 

lecz raczej do wzmożenia ruchu turystycznego ze strony Niemiec, więc także 

przyjazdowego ruchu na polską część obszaru badawczego. Paradoksalnie więc, lepsza 

dostępność komunikacyjna strony niemieckiej może nie stanowić bariery dla rozwoju 

turystyki na obszarze polskim. Warunkiem tego jest możliwość sprawnego, szybkiego 

i wygodnego przekraczania granic, dzięki czemu polska strona badanego obszaru 

otrzymuje dostęp do systemów komunikacyjnych części niemieckiej. Szczególnie wielką 

szansą jest możliwość skomunikowania wodnego z Berlinem. Możliwość wykorzystania 

torów wodnych z Berlina6 należy postrzegać jako potencjalny akcelerator penetracji 

turystycznej na całym obszarze badawczym, także tranzytowej, oraz wzrostu zaufania do 

niego przyjezdnych turystów. O dużym potencjale tego obszaru świadczy wielość połączeń 

wodnych przez Odrę przed II wojną światową. Dziś jednak uruchomianie przepraw ściśle 

uzależnione jest od ochrony przyrody na badanym obszarze, co rozpoznać można jako 

jedyny związany z ochroną przyrody czynnik hamujący rozwój turystyki. Obszar 

badawczy może stać się centrum aktywizacji turystycznej w regionie. W powiązaniu 

                                                 
6 D.Milewski:  op.cit., s. 170. 
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z innymi formami turystyki aktywnej, szczególnie z turystyką wodną, uznać należy 

możliwość szczególnego wykształcenia się turystyki kombinowanej typu S+B7 (Sail&Bike, 

dopłyń łodzią, przesiądź się na rower). Choć na pewno nie byłoby to zjawisko masowe, 

mogłoby idealnie rozwiązać problem braku możliwości typu T+B (Train&Bike) po stronie 

polskiej, czy problem nieprzychylności środowiskowej typu P+B (Park&Bike). 

 

 

4.4 Działania strategiczne, które należałoby podjąć w celu rozwinięcia turystyki 

aktywnej i ekologicznej na obszarze badawczym 

 

Dla stymulowania rozwoju omawianych w niniejszej pracy form turystyki konieczne są 

długofalowe działania, zintegrowane w spójny system planistyczny, podjęte 

w odpowiedniej kolejności i sekwencjach. Szczególnie należy: 

1) W zależności od potrzeb i możliwości zdywersyfikować  lub ujednolicić  

ofertę  turystyczną : 

• zdywersyfikować występowanie atrakcji i obszarów chronionych na trasach, 

zachęcając do naprzemiennego podróżowania po obu stronach granicy, 

• nadać obszarowi łącznie wyrazistość i tożsamość (2), 

• ujednolicić standardy tras, zaplecza i oznakowania (5), 

• prowadzić spójną politykę planistyczną (6), 

• wprowadzić wspólną koncepcję komunikacyjną dla obszaru (7). 

2) Przedmiotowemu obszarowi łącznie (bez podziału na część polską i niemiecką) 

nadać  wyrazistość  i  tożsamość ,  w odróżnieniu od obszarów 

sąsiednich: 

• określić stan badanego obszaru (3), 

• określić przewagę konkurencyjną nad mikroregionami sąsiednimi, 

• pozycjonować obszar opracowania wobec mikroregionów o podobnym 

charakterze, 

• określić wspólne kierunki rozwoju badanego obszaru (4). 

3) Określić  stan badanego obszaru: 

• przeprowadzić standardowe badania, celem uzyskania informacji 

o rzeczywistym zainteresowaniu danymi formami turystyki i stworzenia 

punktu odniesienia dla dalszych działań, 

                                                 
7 Propozycja i akronim własne. 
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• zbadać zachowania i preferencje (turystyczne, rekreacyjne, komunikacyjne) 

mieszkańców oraz zbadać ich nastawienie wobec przyjezdnych, tak by 

wdrażane rozwiązania służyły także społeczności lokalnej. 

4) Określić  wspólne kierunki rozwoju  obszaru, przy uwzględnieniu wyników 

badań (3): 

• nadać całemu obszarowi łącznie wyrazistość, w odróżnieniu od obszarów 

sąsiednich (komplementarność), 

• zebrać studia przypadku, 

• prowadzić działania wspierające wyważenie między zwiększeniem natężenia 

turystycznego a ochroną środowiska, 

• stawiać na rozwój innych form turystyki w pobliskich centrach 

(np. kulturowa, uzdrowiskowa), 

• stawiać na rozwój kombinowanej turystyki aktywnej w oparciu o węzły 

obsługi ruchu rowerowego w Polsce, ich niemieckie odpowiedniki oraz 

„punkty przesiadkowe”, czyli miejsca, w których pobyt umożliwia łatwą 

zmianę szlaku, w szczególności także strony granicy, 

• budować komplementarny produkt pogranicza, z uwzględnieniem Schengen 

i Euro, 

• kłaść nacisk na wypadowe produkty 1–dniowe, łącznikowe, wypadowe dla 

ekologów (zaszycie się), 

• kłaść nacisk na wariantowanie tras dla transgranicznej turystyki (np. odcinki 

Zielonej Odry jako wariant/skrót Oder–Neisse), 

• kłaść nacisk na produkty wielodniowe dla turystyki aktywnej (tranzyt), 

z uwzględnieniem tras sąsiednich. 

5) Inwestować  w turystyczną  infrastrukturę  drogową  omawianego obszaru: 

• zbadać natężenie ruchu rowerowego i motorowego, 

• budować fragmenty ścieżek i poboczy tam, gdzie trzeba, szczególnie 

w połączeniach ponadgranicznych. 

 Wzmożenie ruchu turystycznego przełoży się na zintensyfikowanie ruchu 

drogowego na obszarze opracowania. Jednocześnie efektem wzmożenia ruchu 

turystycznego powinny być skoordynowane działania mające na celu uniknięcie 

niepożądanych konsekwencji wzmożonego ruchu. 

6) Wprowadzić  wspólne zasady planistyczne budowy tras, obejmujące: 

a) osie południkowe obsługi wzmożonego ruchu turystycznego – osobne 

i samowystarczalne po obu stronach (drogi główne i koleje): 
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• dla wszystkich form turystyki na obszarze opracowania, 

• o określonym standardzie dostępności komunikacyjnej, bezpośrednio 

dostępne z bardzo daleka, 

• pełniące te same funkcje po obu stronach granicy; 

b) wariantowanie przebiegu istniejących tras: krótkie odchylenia od zwyczajowych 

tras, pozwalające na przejechanie przez kraj sąsiedni bez rezygnacji z zaplecza, 

standardu, przyzwyczajeń; 

c) budowa systemu drabinowego w oparciu o osie południkowe (a.) 

• połączenie osi drabiną równoleżnikowych tras, w oparciu o przejścia drogowe 

istniejące i planowane, 

• umożliwienie dojazdu do atrakcji, 

• budowa specjalnej infrastruktury, 

• stosowne zunifikowane oznakowanie, 

• „punkty przesiadkowe” między osiami – wykorzystanie wąskich gardeł 

i atrakcji w pół drogi. 

7) Stworzyć  koncepcję  komunikacyjną , celem poprawienia zewnętrznej 

i wewnętrznej dostępności transportowej obszaru opracowania: 

• ograniczyć i skanalizować ruch drogowy oraz odpowiednio rozdzielić 

wewnętrzne osie komunikacyjne, dostosowując je zarazem do potrzeb 

turystów i wymogów ochrony środowiska, 

• postawić na połączenia kolejowe w obszarze opracowania, także 

transgraniczne, 

• zbudować oszczędne i optymalne zaplecze drogowe dla poprawnego 

funkcjonowania turystyki na omawianym obszarze, zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju. 

Niektóre z wyżej wymienionych działań prowadzone są już na własną rękę przez 

poszczególne jednostki administracyjne, lecz bez porozumienia nawet z sąsiednimi 

jednostkami z tego samego kraju. Wspólne, szczególnie transgraniczne planowanie, może 

stworzyć szczególną wartość dodaną i oszczędzić nakłady pracy ponoszone dotychczas 

przy samodzielnym wypracowywaniu podobnych rozwiązań. Część z tych działań wymaga 

dużych nakładów finansowych. Nie jest to jednak argument przeciw ich podjęciu, lecz 

ważny czynnik motywujący do całościowego traktowania obszaru badawczego. Działania 

te podjąć można bowiem jedynie po spełnieniu dwóch warunków. Są to: koncepcyjne 

i planistyczne zintegrowanie obszaru badawczego oraz wspólne wyasygnowanie (w tym 

wnioskowanie) środków na realizację – także wspólnych – celów. 

77 



ZAKOŃCZENIE 

 

 

Zarówno turyści aktywni, jak ekologiczni skłonni są do korzystania z roweru. Obie 

omawiane formy turystyki charakteryzują długie dystanse – turysta aktywny przemierza 

dalekie odległości, mogące w trakcie jednej podróży wykraczać poza obszar badawczy 

niniejszej pracy. Turysta ekologiczny, choć może zatrzymać się na dłużej w jednym 

miejscu, często przybywa do niego z daleka. Potrzebuje wówczas wsparcia 

komunikacyjnego – po pierwsze, by dotrzeć jak najbliżej miejsc budzących jego 

zainteresowanie, po drugie, aby swobodnie i wygodnie przemieszczać się na danym 

obszarze. Świadomość ekologiczna turysty może powodować brak samochodu lub 

pozostawienie go na obrzeżach obszaru. Jednocześnie dyskretny charakter prac i wymóg 

użycia wrażliwego sprzętu może wykluczać korzystanie z aktywnych form turystyki. 

Rower dla obu omawianych form turystyki ma więc różne znaczenie, od przedmiotowego 

– jako ewentualny środek lokomocji w dotarciu do celu (turystyka ekologiczna), po 

podmiotowe – cel wyjazdu sam w sobie (turystyka aktywna). 

W niniejszej pracy zwrócono uwagę na kluczowe czynniki zapewniające rozwój 

omawianych form turystyki. Utrzymanie walorów naturalnych i ich ochrona są 

podstawowym warunkiem funkcjonowania na tym terenie turystyki ekologicznej. Rozwój 

ścieżek rowerowych wymaga nakładów finansowych, nie służy jednak jedynie celom 

turystycznym i postrzegany winien być także jako forma rozwoju lokalnej infrastruktury, 

służąca przede wszystkim mieszkańcom. W pracy zwrócono uwagę na interakcje między 

stronami rynku i na fakt, że popyt kształtują także czynniki podażowe. Jedynie te czynniki 

są w niniejszej pracy przedmiotem analizy. Sygnalnie zwrócono uwagę na trendy 

w turystyce mogące kształtować w przyszłości ruch turystyczny. Świadomość tych 

trendów towarzyszyć winna wszelkim działaniom w przedmiocie pracy. Nie analizowano 

rynku lokalnych usług ani dalszych usług związanych z obszarem badawczym. 

W opracowanych dotąd studiach proponowano wiele rozwiązań – konkretnych produktów 

turystycznych, niemających jednak szans na wdrożenie bez ludzi, którzy poświęcą się ich 

realizacji. Warunkiem sprawnego rozwoju usług na danym obszarze musi więc być 

turystyka lokalna – udział miejscowej ludności w określaniu celów gospodarki 

turystycznej na badanym obszarze. Choć nie analizowano przedmiotu badań pod kątem 

marketingowym, w pracy sygnalizuje się potrzebę promowania i prowadzenia spójnej 

polityki informacyjnej dla całego badanego obszaru. 
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W niniejszej pracy wykazano, że transgraniczna turystyka aktywna i ekologiczna może 

rozwijać się w oparciu o przyrodnicze szlaki rowerowe „Oder-Neisse” i „Zielona Odra”, 

wskazując kluczowe aspekty tego rozwoju. Całościowa analiza rynku usług turystycznych 

na obszarze badawczym wykracza poza ramy niniejszej pracy. Jej wynik nie powinien 

jednak negować tendencji w niej określonych. Chociaż potencjał obszaru badawczego 

poddano analizie w podziale na część polską i niemiecką, nadrzędnym celem 

przedmiotowych działań winno być dążenie do rozwoju turystyki transgranicznej. Dla 

osiągnięcia tego celu, konieczne jest uznanie geograficznej ciągłości obszaru badawczego. 

Jego walory i atrakcje traktować należy łącznie, jako elementy możliwie się uzupełniające, 

nie zaś ze sobą konkurujące. Analizę formalno-prawną obszaru badawczego 

przeprowadzono jednak w podziale na jednostki administracyjne. Należy bowiem 

pamiętać, że to poszczególne gminy, powiaty i województwa (kraje związkowe) są 

podmiotami konkretnych działań. Świadomość istniejącego podziału administracyjnego 

i relacji między elementami tej struktury jest warunkiem odpowiedniej koordynacji 

turystyki transgranicznej na obszarze badawczym. Jest to szczególnie ważne dla 

odpowiedniego zaplanowania działań i określenia odpowiedzialności za nie. W miarę 

postępującej integracji europejskiej, działania transgraniczne mogą oprzeć się na 

sposobach działań wypracowanych wobec jednostek administracyjnych jednego kraju. 

Standardy wypracowane w jednym z omawianych krajów, można skonfrontować 

z sytuacją kraju sąsiedniego, by określić wspólne wytyczne i rozpowszechnić je na całym 

obszarze badawczym. Granice państwowe warto traktować podobnie jak granice jednostek 

administracyjnych, jeszcze zanim Polska wejdzie do strefy Schengen. Dzięki wspólnym 

wytycznym i strategiom aspekt transgraniczny przedmiotowych działań może sprowadzić 

się głównie do różnic kulturowych i formalno-prawnych, lecz już nie zarządczo–

wykonawczych. 

Największa słabość obszaru badawczego, jaką jest jego peryferyjne w obu krajach 

położenie, może zostać przekształcona w siłę, dzięki współpracy transgranicznej. To zaś 

pozwala na wyeliminowanie na tym obszarze wzajemnych zagrożeń. Konkurencja ze 

strony Niemiec, jaką odnotował dla województwa zachodniopomorskiego D. Milewski, da 

się w obszarze badawczym niniejszej pracy zniwelować. Stać się tak może jeżeli obie 

części obszaru badawczego nie będą ze sobą walczyły o turystów przybywających 

z zewnątrz. Jako konkurencyjne dla tego obszaru postrzegać należy natomiast podobne 

regiony pograniczne (np. wyspa Uznam, Ziemia Lubuska) albo tereny leżące wgłąb Polski 

lub Niemiec. Zagrożeniem szczególnie dotykającym badany obszar, i to zarówno jego 

polską jak niemiecką część jest niestabilność rynku turystyki przygranicznej, głównie 
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związana z wyrównywaniem się cen po obu stronach granicy1. Wyrównanie się cen przy 

jednoczesnym utrzymaniu rozdźwięku jakościowego w infrastrukturze drogowej 

i paraturystycznej pomiędzy stronami opracowania będzie zdecydowanie prowadziło do 

faworyzowania strony niemieckiej przez turystów – także polskich. Jeżeli słaba strona 

części polskiej – problemy z zapewnieniem bezpieczeństwa przyjezdnym turystom2 

utrzyma się, wzmocni się zagrożenie niewypracowania wizerunku Polski na rynkach 

światowych3. Dla uniknięcia tych wszystkich zagrożeń polska część obszaru opracowania 

ma szczególną szansę, którą jest sąsiednie położenie lepiej rozwiniętego obszaru Niemiec. 

Część polska może, używając metafory uzasadnionej ze względu na temat tej pracy, 

„jechać na kole” strony niemieckiej. Jednocześnie określić należy pozytywne cechy 

różnicujące obie części obszaru opracowania, tak by dla turysty były dobrami 

komplementarnymi, a nie substytutami. W odniesieniu do sąsiednich terytoriów uznać 

można, że szczególnymi atutami obszaru badawczego są: 

• transgraniczne położenie, 

• wielość form obszarów chronionych i ich wysoki udział w całej powierzchni, 

• bliskość  centrów wielkomiejskich i potencjalnie wysoka dostępność 

komunikacyjna. 

Transgraniczne położenie jest czynnikiem defaworyzującym regiony, co jednak można 

ograniczać przez świadome działania wykorzystujące instrumenty integracji europejskiej. 

Duży udział obszarów chronionych w badanym obszarze jest czynnikiem służącym 

rozwojowi turystyki, nie tylko ekologicznej, lecz także aktywnej. Przewagę udziału 

obszarów chronionych nad pozostałą częścią województwa zachodniopomorskiego oraz 

landów Brandenburg i Meklemburgia-Pomorze Przednie postrzegać można jako przewagę 

ułatwień w organizacji turystyki, zapewnieniu bezpieczeństwa, pozyskiwaniu środków, 

promocji i wreszcie zapobieganiu dewastacji związanej z nadmiernym ruchem 

turystycznym. Atuty te uznać należy za szczególnie ważne dla rozwoju turystyki aktywnej 

i ekologicznej. Uważane często za przeciwstawne, ruch turystyczny i ścisła ochrona 

przyrody pogodzić mogą ścieżki przyrodnicze, w tym stanowiące przedmiot niniejszej 

pracy szlaki rowerowe „Oder-Neisse” i „Zielona Odra”. Dostrzegać także należy szanse 

rozwoju większej ilości rozmaitych form turystyki aktywnej oraz możliwość powstawania 

efektów synergii i współrozwoju z turystyką kulturową i uzdrowiskową, dla których 

rozwoju warunki posiada również obszar badawczy niniejszej pracy. 

                                                 
1 D.Milewski:  Regionalne uwarunkowania rozwoju turystyki na przykładzie województwa 
zachodniopomorskiego. Szczecin, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2004, s. 170. 
2 Ib id.  
3 Ib id.  
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Powiaty na obszarze badawczym Załącznik 2
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Schemat sieci tras rowerowych EuroVelo Załącznik 3

źródło: eurovelo.org
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Szkic przebiegu szlaków "Oder-Neisse" i "Zielona Odra" Załącznik 4
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Przebieg szlaków "Oder-Neisse" i "Zielona Odra" Załącznik 5

przejścia graniczne
długość geograficzna północna jednostki administracyjne km przebieg (istniejące oraz planowane lub postulowane) przebieg km jednostki administracyjne

Niemcy Polska

Land Meklemburgia - Pomorze Przednie
woj. zachodniopomorskie

Landkreis Uecker-Randow 189 Ueckermünde
Bellin powiat policki

40' Warsin
Rieth

163,5 Hintersee Hintersee – Dobieszczyn
Glashütte
Pampow

30' Blankensee Blankensee – Buk
Plöwen Glashütte – Stolec

135 Löcknitz Linken – Lubieszyn Szczecin ZKP 175 Miasto Szczecin
Ramin Grambow - Szcz. Gumieńce (kolejowe) Dziewoklicz 167,5

20' Lebbehn Szczecin-Podjuchy 163
Sonnenberg
Krackow droga woj. 118 152,5
Wollin Schwennenz – Bobolin Dębce 151

109,5 Penkun Pommellen – Kołbaskowo Żabnica 149
Land Brandenburgia

Landkreis Uckermark Schönfeld Tantow - Szcz. Gumieńce (kolejowe) powiat gryfiński
Tantow Czepino 147
Neurochlitz Gryfino centrum 143
Mescherin Mescherin - Gryfino Gryfino 139
Gartz Krzypnica 134

10' Marwice 126
Friedrichstal Friedrichstal - Widuchowa Widuchowa 120,5
Gatow

Vierraden - Ognica Ognica 110
84 Schwedt a.d. Oder Schwedt - Krajnik Krajnik Dolny 104

53° N Zützen Zatoń Dolna 92
Criewen Piasek 86,5
Stützkow Bielinek 75
Stolpe/Oder Lubiechów Dolny 70
Stolzenhagen Cedynia 65

Landkreis Barnim Lunow
Hohensaaten Hohensaaten - Osinów Dln. (rzeczne) Osinów Dolny 59

50 Hohenwutzen Hohenwutzen - Osinów Dln.
50' Stary Kostrzynek 57

Landkreis Märkisch-Oderland Neuglietzen Siekierki 48,5
Gozdowice 38,5

Stary Białoszyn 37
Czelin 31 powiat myśliborski

Kłosów 25,5
Zelliner Lose Wielopole 19,5
Groß Neuendorf Porzecze 16

40' 20 Kienitz Chlewice 15
Sophiental Kaleńsko 9
Bleyen Szumiłowo 6

0 Küstrin-Kietz Küstrin-Kietz - Kostrzyn Kostrzyn 0 województwo lubuskie

52° N

długość geograficzna północna jednostki administracyjne km przebieg przejścia graniczne przebieg km jednostki administracyjne
(istniejące oraz planowane lub postulowane)

Możliwości rozwoju transgranicznej turystyki aktywnej i ekologicznej w oparciu o przyrodnicze szlaki rowerowe "Oder-Neisse" i "Zielona Odra"



Karta potencjału powiatu Załącznik 6

Dane administracyjne Landkreis Märkisch-Oderland

Nazwa, siedziba Landkreis Märkisch-Oderland - Landrat
Adres Puschkinplatz 12 15306 Seelow
adres w internecie www.maerkisch-oderland.de

Dane statystyczne

liczba mieszkańców (2004) 191 729
obszar 2 128 km²

Walory naturalne

rzeki 3 Alte Oder
Oder
Fliess

jeziora Klobichsee
Stienitzsee
Vorderer oder Haussee
Kietzersee
Klostersee

Walory przyrodnicze

parki, tereny chronione 1 Naturpark Märkische Schweiz

Dostępność komunikacyjna

autostrady 1 A10
przejścia graniczne 2 Kietz - Kostrzyn, Hohenwutz - Osinów Dolny
stacje kolejowe 10 Bad Freienwalde, Wriezen, Seelow

Infrastruktura turystyczna

szlaki piesze
Auf dem Hauptwanderweg "Theodor Fontane” (95 km) Seelow – 
Bleyen - Lebus – Seelow

szlaki konne
szlaki kajakowe Erkner - Müggelspree - Erkner 10km
szlaki rowerowe R1 Euro-Route

Baza noclegowo-żywieniowa 11 wykaz w załączniku 3a.
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Karta potencjału powiatu Załącznik 7

Dane administracyjne Powiat myśiborski

Nazwa, siedziba Starostwo powiatowe
Adres Ul. Marcinkowskiego 2 74-300 Myślibórz
adres w internecie http://www.powiatmysliborski.pl/

Dane statystyczne

liczba mieszkańców (2004) 67 509
obszar 1 187 km²

Walory naturalne

rzeki 2 Myśla
Odra

jeziora

Walory przyrodnicze

parki, tereny chronione 4 Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy "Porzecze" 
Rezerwat "Cisy Boleszkowickie"
Użytek ekologiczny "Torfowisko Gudzisz"
Park krajobrazowy "Ujście Warty"

Dostępność komunikacyjna

autostrady 0
przejścia graniczne 0
stacje kolejowe 2 Namyślin, Boleszkowice

Infrastruktura turystyczna

szlaki piesze Szlak historii i zabytków
Szlak Templariuszy

szlaki konne
szlaki kajakowe Szlak kajakowy nr 220 rzeką Myślą
szlaki rowerowe Szlak historii i zabytków

Szlak Templariuszy

Baza noclegowo-żywieniowa b.d. wykaz w załączniku 3b.
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Karta potencjału powiatu Załącznik 8

Dane administracyjne Landkreis Barnim

Nazwa, siedziba Kreisverwaltung Barnim
Adres Heegermühler Straße 75 16225 Eberswalde
adres w internecie www.barnim.de

Dane statystyczne

liczba mieszkańców (2004) 175 157
obszar 1 495 km²

Walory naturalne

rzeki 1 Oder

jeziora Werbellinsee: 7,8 km²
Grimnitzsee: 7,8 km²
Parsteiner See: 10 km²

Walory przyrodnicze

parki, tereny chronione 2 Naturpark Barnim
Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin

Dostępność komunikacyjna

autostrady 2 A10, A11 
przejścia graniczne 0
stacje kolejowe 6 Eberswalde, Chorin

Infrastruktura turystyczna

szlaki piesze

Wandertour durch den Naturpark Barnim (66 km) Berlin-Buch – 
Wandlitz – Lanke – Prenden – Sophienstädt – Eiserbude – 
Biesenthal – Hellmühle – Lobetal – Bernau – Zepernick – Berlin-
Buch

szlaki konne
szlaki kajakowe „Allzeit gut Floßgeleit“ Niderfinow
szlaki rowerowe Berlin-Usedom

Baza noclegowo-żywieniowa 7 wykaz w załączniku 3c.
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Karta potencjału powiatu Załącznik 9

Dane administracyjne Powiat gryfiński

Nazwa, siedziba Starostwo powiatowe
Adres ul. Sprzymierzonych 4 74-100 Gryfino
adres w internecie www.gryfino.powiat.pl

Dane statystyczne

liczba mieszkańców (2004) 84 411
obszar 1 869 km²

Walory naturalne

rzeki 7 Słubia
Kurzyca
Odra
Tywa
Turzyca
Rurzyca
Regalica

jeziora 77 Siegniewskie; Lubicz; Lipienko
Ostrów (Stoki); Jelenin (Jeleńskie) 
Narost; Leśne; Grzybno (Krzywe) 
Białęgi; Strzeszowskie; Mętno 
Rynica; Czarne; Kiełbicze  
Marzkowo; Kłodowskie; Wilczkowo
Sumy; Parkowe; Wełtyńskie

Walory przyrodnicze

parki, tereny chronione 11 Cedyński Park Krajobrazowy
Rezerwat Jeziora Siengiewskie
Park Krajobrazowy "Dolina Dolnej Odry"
Rezerwat Dolina Świergotki
Rezerwat Olszyna Źródliskowa
Rezerwat Bielinek 
Kostrzyneckie Rozlewisko 
Rezerwat Wrzosowiska Cedyńskie
Wąwóz "Dolina Miłości"
Wzgórza Krzymowskie
Puszcza Piaskowa

Dostępność komunikacyjna

autostrady 0
przejścia graniczne 7 przejście promowe Gozdowice - Güstebieser Loose

Osinów Dln.- Hohenwutzen, Krajnik Dolny - Schwedt (Oder)
przejście rzeczne Widuchowa
rzeczne Osinów Dln.- Hohensaaten
Gryfino - Mescherin; rzeczne Gryfino

stacje kolejowe 12 Mieszkowice
Witnica Chojeńska, Godków, Chojna, Lisie Pole
Krzywin Gryfiński, Widuchowa, Pacholęta
Dolna Odra, Gryfino, Czepino, Daleszewo

Infrastruktura turystyczna

szlaki piesze szlak Wzgórz Morenowych, szlak pamięci narodowej
szlak żółty i szlak czarny, niebieski "Równiny Wełtyńskiej"
szlak zielony "Woja Żelisława"
szlak czarny "Okrężny", szlak żółty "Artyleryjski"

szlaki konne
szlaki kajakowe szlak Kajakowy "Tywa", szlak kajakowy – "Międzyodrze" 

szlak kajakowy "Tywą i Odrą do Szczecina" 
szlaki rowerowe Trasa nr 5 "Śladami historii i Cedyński Park Krajobrazowy"

Trasa nr 6 "Mieszkowice i okolice", droga rowerowa nr 31
Szlak Nadodrzański- "Łabędzi", Wariant Terenowy
Szlak Łącznikowy: Północny i Południowy
czerwony "Odrzańsko-Bukowy"
niebieski "Wełtyńsko-Tywiański"
zielony "Leśny", żółty "Stekliński"
pomarańczowy "Łącznikowy"

Baza noclegowo-żywieniowa 20 wykaz w załączniku 3d.
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Karta potencjału powiatu Załącznik 10

Dane administracyjne Landkreis Uckermark

Nazwa, siedziba Kreisverwaltung Uckermark - Landrat
Adres Karl-Marx-Straße 1 17291 Prenzlau
adres w internecie www.uckermark.de

Dane statystyczne

liczba mieszkańców (2004) 160 000
obszar 3 058 km²

Walory naturalne

rzeki 3 Ucker
Westoder
Ostoder

jeziora 400 Trebowsee
Unteruckersee
Oberuckersee
Grosser Lychensee
Grosser Parmensee
Muendesee

Walory przyrodnicze

parki, tereny chronione 3 Naturpark "Uckermärkische Seen"  895 km²
Biosphärenreservat "Schorfheide-Chorin" 1291 km²
Nationalpark "Unteres Odertal" 107km²

Dostępność komunikacyjna

autostrady 2 A11, A20
przejścia graniczne 3 Rosow - Rosówek, Schwedt (Oder) - Krajnik Dolny, 

Mescherin - Gryfino
stacje kolejowe 15 Angermünde, Schwedt, Prenzlau

Infrastruktura turystyczna

szlaki piesze
Auf dem Uferweg durch das Untere Odertal (56 km) Mescherin 
– Teerofenbrücke - Schwedt/Oder – Criewen – Stolzenhagen

szlaki konne
szlaki kajakowe Lychen - Fürstenberg/Havel 15 km
szlaki rowerowe Berlin-Usedom

Durch das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin: Kloster 
Chorin - Brodowin - Angermünde - Grimnitzsee - Kloster Chorin 
68 km
„Alte Steine und neue Kunst“: Templin - Alt Placht - Densow - 
Annenwalde - Templin 20 km
Zum Tabakmuseum nach Vierraden: Schwedt/Oder - Oder-
Neiße-Radweg - Park Heinrichslust - Vierraden - Schwedt/Oder 
12 km

Vom Lenné-Park zum „Grützpott“ nach Stolpe  Schwedt/Oder 
oder Criewen  Criewen - Schöneberg - Criewen  22 km

Baza noclegowo-żywieniowa 67 wykaz w załączniku 3e.
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Karta potencjału powiatu Załącznik 11

Dane administracyjne Landkreis Uecker-Randow

Nazwa, siedziba Landkreis Uecker-Randow - Landrat
Adres An der Kürassierkaserne 9, 17309 Pasewalk
adres w internecie www.lkuer.de

Dane statystyczne

liczba mieszkańców (2004) 79 284
obszar 1 624 km²

Walory naturalne

rzeki 4 Randow
Uecker
Peene

jeziora Galenbeckersee

Walory przyrodnicze

parki, tereny chronione 5 Tierpark Ueckermuende
Wisentgehege Usedom
Naturpark Usedom
Wildtierland Gut Klepelshagen
Gesteinsgarten Usedom

Dostępność komunikacyjna

autostrady 1 A20
przejścia graniczne 5 Pomellen - Kołbaskowo, Bobolin - Schwennenz

Linken - Lubieszyn, Blankensee - Buk, 
Ahlbeck-Świnoujście

stacje kolejowe Pasewalk, Torgelow, Anklam, Greifswald, Ahlbeck

Infrastruktura turystyczna

szlaki piesze
Ueckermünde Strandweg - Haffbad - Neuendorf - Berndshof - 
Bellin 8,5

Naturlehrpfad "August Bartelt" 17,5 km Liepgarten - 
Kirchenbruch - Wacholder - Parabeldüne - Jädkemühl -
Kühlscher Graben - Boeckscher Weg - Bornkamp - Tierpark

szlaki konne
szlaki kajakowe
szlaki rowerowe Berlin-Usedom

Rundtour Landkreis Uecker-Randow 120 km
Radrundweg "Kleine Hafftour" 78 km

Baza noclegowo-żywieniowa 13 wykaz w załączniku 3f.
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