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Wprowadzenie

Niniejszy tom Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica 
zawiera 14 artykułów ukazujących współczesne problemy badawcze podejmowa-
ne w geografii społeczno-gospodarczej, geografii fizycznej, turystyce oraz dydak-
tyce geografii. Większość autorów tomu, głównie pracowników Instytutu Geografii 
Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wyniki swoich studiów prezentowała 
podczas Regionalnej Konferencji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Krakowie 
w dniach 21–28 sierpnia 2015 r. W bieżącym tomie zaprezentowano rozważania 
dotyczące powodzi nawalnych, geografii miast, migracji, geografii turyzmu i turysty-
ki, wykorzystania nowych technologii w zarządzaniu informacjami, a także miejsca 
geografii w systemie kształcenia uniwersyteckiego, edukacji wielokulturowej i roli 
podręcznika do geografii w kształtowania kompetencji uczniów.

Małgorzata Bajgier-Kowalska podjęła tematykę usług turystycznych typu spa 
i wellness. Na przykładzie Krynicy-Zdroju, ukazała stan i tendencje rozwoju tej for-
my turystyki w ośrodku uzdrowiskowym. Na podstawie badań sondażowych przed-
stawiła podobieństwa i różnice pomiędzy komercyjnymi ośrodkami spa i wellness 
oraz tymi, które powstały na terenie krynickich sanatoriów.

Z kolei Tomasz Bryndal ukazał wyniki badań empirycznych na temat wystę-
powania gwałtownych wezbrań w Karpatach formowanych przez opady nawalne. 
Zebrane dane dowodzą, że zachodnie i południowe regiony Karpat są bardziej pre-
dysponowane do występowania owych wezbrań. Natomiast w odniesieniu do gmin 
obserwowano większe zróżnicowanie przestrzenne. Wyodrębnienia tych obszarów 
dokonano korzystając z dwóch miar: procentowego udziału tych zlewni w regionie/
gminie i wskaźnika podatności terenowej (Wpt). 

Monika Gołąb-Korzeniowska zaprezentowała wpływ polityki rozwoju prze-
strzennego na relacje gminnych ośrodków miejsko-wiejskich na przykładzie woje-
wództwa małopolskiego. Autorka skoncentrowała się na zagadnieniach związanych 
z planowaniem przestrzennym obszaru gmin miejsko-wiejskich odzwierciedlają-
cych politykę władz lokalnych, w odniesieniu do kierunków ich rozwoju, dyspozycji 
w zakresie sposobów zagospodarowania administrowanego przez nie terytorium.

Grzegorz J. Koziński i Mateusz Skrzatek podjęli zagadnienie wykorzystania no-
wych technologii w zarządzaniu danymi. Przedstawili przykład budowy Systemu In-
formacji Przestrzennej (SIP) do prowadzenia rejestrów publicznych i prezentacji da-
nych przestrzennych na wewnętrznym Geoportalu (sieć Intranet) danych urzędów 
gminnych, powiatowych i wojewódzkich na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego. 

Z kolei Marcelin Makowski ukazał na przykładzie starówki w Bielsku-Białej 
wpływ rewitalizacji na rozwój społeczny i ekonomiczny miasta. Przedstawił zmiany 
infrastrukturalne, społeczne i ekonomiczne będące wynikiem procesu rewitalizacji 
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starego centrum oraz ich wpływ na rozwój usług. Ponadto, wskazał problemy spo-
łeczne związane z modernizacją obszaru starego miasta.

Natomiast Monika Panecka-Niepsuj podjęła problem przestrzennego zróżni-
cowania miast średniej wielkości w Polsce. Autorka zaprezentowała przestrzenne 
zróżnicowanie tych miast pod względem wielkości dojazdów do pracy. Podstawą 
badania były mierniki określające migracje wahadłowe: współczynniki wyjazdów, 
przyjazdów, salda przepływów oraz ilorazu przepływów.

Anna Płoskoń przestawiła na przykładzie miasta Borne Sulinowo wpływ trans-
formacji ustrojowej na procesy społeczno-ekonomiczne i demograficzne zacho-
dzące w Polsce. Autorka ukazała procesy społeczno-demograficzne, jakie zaszły 
w ostatnich dwóch dekadach w Bornem Sulinowie (dawnego zamkniętego miasta) 
po opuszczeniu go przez wojska radzieckie. 

Kolejne opracowanie autorstwa Marcina Popiela podejmuje problematykę 
społecznych i organizacyjnych aspektów dostępności usług turystycznych dla osób 
niepełnosprawnych. Autor identyfikuje i opisuje bariery ograniczające rozwój tu-
rystyki dla tej grupy osób. Wskazuje również na rolę turystyki w rehabilitacji osób 
niepełnosprawnych.

Kolejne opracowanie podejmuje problematykę wpływu czynników społecz-
no-gospodarczych na procesy migracyjne. Piotr Raźniak analizuje wpływ poziomu 
rozwoju społeczno-ekonomicznego na procesy migracji w Polsce. W badaniach po-
służono się następującymi miernikami: średnie inwestycje w PLN, średnia liczba 
nowych inwestycji na 1000 mieszkańców, procentowy wzrost liczby apartamentów, 
miesięczny wzrost wynagrodzeń w odniesieniu do rocznego wzrostu wynagrodzeń 
w kraju i wskaźnik bezrobocia.

Małgorzata Szelińska-Kukulak i Józef Kukulak omawiają cechy szkolnictwa 
wyższego Portugalii, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia w zakresie geo-
grafii i geologii. Studium opracowano głównie na podstawie materiałów źródłowych 
pozyskanych z ośrodków naukowych Portugalii w ramach programu ERASMUS oraz 
danych statystycznych z lat 2010–2014. Geografia prowadzona jest tylko na kilku 
portugalskich uniwersytetach, w tym w Lizbonie i najstarszym w Coimbrze, nieco 
więcej ośrodków oferuje geologię.

 Agnieszka Świętek i Bożena Wójtowicz podjęły problem edukacji romskiej 
mniejszości etnicznej w Polsce. Autorki skupiają się na innowacyjnych rozwiąza-
niach w dziedzinie kształtowania kompetencji pracowników oświaty, które umoż-
liwiają obecnie skuteczną edukację dzieci romskich – jedynego sposobu na walkę 
z wykluczeniem społecznym tej mniejszości. 

Artykuł Marioli Tracz i Jolanty Rodzoś podejmuje problematykę roli współ-
czesnych podręczników do geografii w kształtowaniu kompetencji uczniów. Anali-
zie poddano 7 z 11 dopuszczonych do użytku polskich podręczników do geogra-
fii. W badaniach szczegółowo analizowano funkcje podręcznika, w tym typy zadań 
w nim zawarte oraz wprowadzane innowacje dydaktyczne.

Natomiast Ljubomyr Tsaryk, Andriy Kuzyshyn, Petro Tsaryk, Nadiia Stetsko, 
Yaroslaw Marunyak, Inna Poplavska i Mariana Hinzula reprezentujący Państwowy 
Uniwersytet Pedagogiczny w Tarnopolu na Ukrainie, w zbiorowym opracowaniu 
ukazują rozwój obszarów rekreacyjnych, jako koncepcję systemu współzależnych 
powiązań obszarów cennych przyrodniczo i rekreacyjnych. Na przykładzie pięciu 
wydzielonych regionów identyfikują i opisują funkcjonowanie, rozwój obszarów 
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rekreacyjnych na podstawie istniejących form ochrony przyrody (parki narodowe, 
parki krajobrazowe). 

Tom zamyka artykuł Witolda Warcholika, który identyfikuje i opisuje segmen-
tację odbiorców produktów turystycznych rejonu Lubonia Wielkiego w kontekście 
prób kreowania rynku usług turystycznych w Beskidzie Wyspowym. Sylwetkę tury-
sty określono na podstawie przeprowadzonego monitoringu ruchu turystycznego 
i badań ankietowych, w tym percepcji wizerunku tej partii górskiej wśród odwie-
dzających i turystów.

Mamy nadzieję, iż szeroka problematyka zamieszczona w niniejszym tomie An-
nales Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica będzie stanowić ciekawą lektu-
rę oraz przyczyni się do refleksji i nowych inspiracji badawczych.

Mariola Tracz, Bożena Wójtowicz
 



 

Introduction

The present volume of Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geo-
graphica consists od 14 articles pointing to problems and topics currently analyzed 
in academic research in fields like geography, social-economic geography, physical 
geography, geography of tourism and didactics of geography. Most of the authors, 
the majority of whom work at the Institute of Geography at the Pedagogical Uni-
versity of Cracow, have presented the outcomes of their research during a Regional 
Conference of International Geographical Union which took place in Krakow, August 
21–28, 2015. The current publication presents the following issues: flash floods, ge-
ography of cities, migration, geography of tourism, the use of modern technology in 
information management, as well as the position of geography in education at a uni-
versity level, multicultural education and the role of geography textbooks in forming 
students’ competencies.

Małgorzata Bajgier-Kowalska studied the problem of spa and wellness tourist 
offers. Based on the example of Krynica-Zdrój, she presented the current condition 
and tendencies for future development of said form of tourism in a health-resort 
environment. Through opinion polls she presented similarities and differences be-
tween commercial spa and wellness resorts and those emerging as parts of existing 
sanatoriums in Krynica.

Tomasz Bryndal presented the results of empirical study on the occurrence of 
flash floods in the Carpathians caused by heavy rain. The data gathered prove that 
western and southern regions of the Carpathians are more prone to flash floods 
than other regions. However, when administrative units were taken into account, 
the problem was more diverse in terms of spatial distribution. Two measures were 
used to identify said units: the share of a given catchment in the region/commune, 
and the vulnerability to flash flood occurrence.

Monika Gołąb-Korzeniowska discussed the impact of policy of spatial devel-
opment on relations of city-rural communes based on the example of Małopolska 
province. The author focuses on the issues connected with spatial planning in said 
areas which reflects the policy of local authorities in relation to directions of their 
development in terms of spatial management.

Grzegorz J. Koziński and Mateusz Skrzatek studied the problem of using mod-
ern technology in information management. They presented the notion of building 
Spatial Information System (SIS) for managing public registers and presenting spa-
tial data through an internal geoportal of institutions of a given local government, as 
seen on the example of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship.

Marcelin Makowski chose Bielsko’s Old Town to visualize the impact of revi-
talization on social and economic development of a city. In his article, he present-
ed infrastructural, social, and economic changes resulting from the renovation of 
the old city centre and their influence on the development of the services sector. 
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Moreover, he also pointed to social problems connected with modernization of the 
area in question.

Monika Panecka-Niepsuj analyzed the problem of spatial diversification of 
medium-sized Polish cities. The author approached the notion from the perspec-
tive of volume of commuting to work. The study is based on measures for shuttle 
migrations: indices of departures, arrivals, the balance of flows and the quotient 
factor.

Anna Płoskoń uses Borne Sulinowo to present the influence of political system 
change on socio-economic and demographic processes occurring in Poland. She 
studied the socio-demographic changes of the last twenty years in Borne Sulinowo 
(formerly a closed city) after the withdrawal of Soviet troops.

Marcin Popiel discussed in his article social and organizational aspects of tour-
ism availability for the disabled. He identified and described the barriers limiting the 
development of tourist offer for said target group. Furthermore, he highlights the 
importance of tourism in rehabilitation process.

Piotr Raźniak, in his article analyzes social-economic factors and their influence 
on migration in Poland. In his research the author took into consideration the fol-
lowing factors: the average investment in enterprises in PLN per capita, the average 
number of newly registered business entities per 1,000 inhabitants, a percentage 
growth in the number of apartments, a monthly gross salary against the national 
average salary, and the average unemployment rate.

Małgorzata Szelińska-Kukulak and Józef Kukulak discuss the characteristics 
of higher education in Portugal, with particular emphasis on geographical and 
geological education. The article was based mainly on data collected from edu-
cational institutions during the ERASMUS program and statistics from the years 
2010–2014. Geography is taught only at universities, including the one in Lisbon 
and the oldest one in Coimbra. Studies in geology are offered by a slightly higher 
number of institutions.

Agnieszka Świętek and Bożena Wójtowicz took upon themselves to analyze the 
problem of education among the Roma ethnic minority in Poland. The authors focus 
on innovative solutions in developing teachers’ competencies that enable successful 
teaching of Romani children, which is the only means of fighting social exclusion of 
said minority.

Mariola Tracz and Jolanta Rodzoś studied the role of contemporary geography 
textbooks in developing students’ competencies. They analyzed 7 out of the total 
11 textbooks approved by the Ministry of National Education. The article describes 
in detail the functions of a given textbooks, including the types of exercises used and 
proposed didactic innovations.

Ljubomyr Tsaryk, Andriy Kuzyshyn, Petro Tsaryk, Nadiia Stetsko, Yaroslaw  
Marunyak, Inna Poplavska and Mariana Hinzulafrom the National Pedagogical Uni-
versity of Ternopil, Ukraine presented the development of recreational areas as 
a concept of a system of interlinked areas of high environmental and recreational 
values. On the basis of five regions they identified and described the development 
and functioning of recreational areas based on existing forms of environmental pro-
tection (national parks, landscape parks).

The volume is concluded with an article by Witold Warcholik on segmentation 
of tourist product buyers in the Luboń Wielki area in light of creating a market for 



tourist services in Beskid Wyspowy. The profile of a tourist was created based on the 
monitoring of tourist traffic and conducted surveys, including those on the percep-
tion of given mountain range.

We hope that the broad spectrum of the articles included in the present volume 
of Annales Paedagogicae Cracoviensis Srudia Geographica will constitute an inter-
esting read and will inspire further reflection and research.

Mariola Tracz, Bożena Wójtowicz
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Małgorzata Bajgier-Kowalska
Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce  
na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych 
w Krynicy-Zdroju

Streszczenie
Przemiany społeczno-gospodarcze oraz zmiany trendów w sposobie spędzania wolnego cza-
su wpływają na wzrastające znaczenie turystyki uzdrowiskowej. Jednym z elementów wzbo-
gacających ten rodzaj turystyki są usługi typu spa i wellness, które stają się jej integralną 
częścią. Ośrodki spa kierują się innymi względami niż ośrodki sanatoryjne i są skierowane 
bardziej w stronę odnowy biologicznej, działając pozytywnie zarówno na sferę fizyczną, jak 
i psychiczną człowieka, dlatego turystykę spa i wellness nazywa się wypoczynkiem przyszło-
ści. W Polsce powstaje coraz więcej tego typu ośrodków, co szczególnie można zaobserwować 
na terenie Krynicy-Zdroju, określanej „perłą” polskich uzdrowisk. Usługi typu spa i wellness 
są w tym przypadku elementem oferty pobytowej świadczonej zarówno przez hotele o wyso-
kim standardzie, jak i ośrodki sanatoryjne. Połączenie walorów uzdrowiskowych miasta z no-
woczesnymi zabiegami opartymi na filozofii spa i wellness, pozwala zbudować silną renomę 
zdrojowiska jako wiodącego ośrodka spa i odróżnić go od innych mu podobnych uzdrowisk 
czy miejscowości turystycznych. W pracy przedstawiono zmiany zachodzące w turystyce 
uzdrowiskowej, pokazano nowe tendencje w przekształcaniu miejsc, które pełniły jedynie 
charakter leczniczy i rehabilitacyjny na takie, gdzie można również zadbać o szeroko rozu-
miany dobrostan człowieka. Na podstawie badań sondażowych ukazano podobieństwa i róż-
nice pomiędzy komercyjnymi ośrodkami spa i wellness oraz tymi, które powstają na terenie 
krynickich sanatoriów.

Słowa kluczowe: Krynica-Zdrój; spa i wellness; turystyka uzdrowiskowa; uzdrowisko

Spa and wellness centers in Poland – case study of public and private health 
resorts in the town of Krynica-Zdrój

Abstract
Social and economic changes in Poland in the last 25 years and associated changes in recre-
ational trends have affected the growth of the recreational sector in the country. One rela-
tively new constituent of this traditional sector is the spa and wellness industry, which is 
quickly becoming a relevant part of Poland’s recreational sector. Spa resorts follow different 
guidelines than tax-funded health resorts by focusing more on the physical and psychological 
health of their customers. This is why the spa and wellness sector is often called recreation of 
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the future. The number of such resorts is growing in Poland and the town of Krynica-Zdrój is 
a particularly good place to observe this growth, as it is known as the “pearl of Polish health 
resorts”. Spa and wellness services in the town of Krynica-Zdrój are part of the offer of luxu-
rious hotels and public health resorts funded by taxpayers. The combination of traditional 
health resort services and modern treatments provided by the spa and wellness sector helps 
the town of Krynica-Zdrój build a strong reputation as a leading spa center in Poland, which 
provides the town with a competitive advantage over other resort towns in the country. The 
paper discusses changes in the health resort sector in Poland and covers new trends in the co-
nversion of traditional resort facilities from purely health-oriented and rehabilitation-orien-
ted to facilities that cater to the general well-being of a person. Survey research has shown 
a number of similarities and differences between privately-owned spa and wellness centers 
and those currently emerging at older tax-funded health resorts in the Krynica-Zdrój area.

Key words: health resort; Krynica-Zdrój; spa and wellness; spa tourism

Wprowadzenie

Przemiany społeczno-gospodarcze oraz zmiany trendów w sposobie spędzania wol-
nego czasu wpływają na wzrastające znaczenie turystyki uzdrowiskowej. W Marke-
tingowej strategii Polski w sektorze turystyki na lata 2008–2015 (www.pot.gov.pl), 
zwrócono uwagę na potrzebę zintensyfikowania nacisku na tworzenie innowacyjne-
go produktu uzdrowiskowego, co związane jest ze zmieniającymi się uwarunkowa-
niami na polskim i międzynarodowym rynku turystycznym. Ważnym wyzwaniem, 
przed którym stoją uzdrowiska jest zatem rozszerzenie zakresu świadczonych 
usług, jak również wykraczanie poza działania związane tylko z lecznictwem uzdro-
wiskowym. Problematyka ta była podejmowana w wielu publikacjach (m.in. Lewan-
dowska 2005; Kwiatek-Sołtys 2006; Dryglas 2009; Krupa, Wołowiec 2010; Reśko 
2010; Krupa, Soliński, Bajorek 2011; Dąbrowska-Zielińska, Wołk-Musiał 2012; Do-
rocki, Brzegowy 2013; Borowiec, Dorocki 2014).

Jednym z podstawowych elementów wzbogacających turystykę uzdrowisko-
wą są szeroko rozumiane usługi spa i wellness, które stają się jej integralną częścią. 
Tradycyjne metody lecznicze oparte na naturalnych zasobach leczniczych stosowa-
ne w uzdrowiskach, poszerzane są o nowe usługi, głównie pielęgnacyjne i związa-
ne z odnową biologiczną oraz zapewniające dobry stan psychofizyczny człowieka. 
Ośrodki spa kierują się innymi względami niż ośrodki sanatoryjne, łącząc zabiegi 
wodne i kosmetyczne z harmonią ducha. Kuracje są atrakcyjniejsze, a gama zabie-
gów bogatsza, działająca pozytywnie zarówno na sferę fizyczną, jak i psychiczną 
człowieka, dlatego turystykę spa i wellness nazywa się wypoczynkiem przyszłości. 
W Polsce z roku na rok powstaje coraz więcej tego typu ośrodków, co szczególnie 
można zaobserwować na terenie Krynicy-Zdroju, określanej „perłą” polskich uzdro-
wisk. Władze uzdrowiska, jako jeden z markowych produktów turystycznych miasta 
uznały spa, pragnąc zbudować silną renomę zdrojowiska jako wiodącego ośrodka 
spa (Strategia rozwoju i promocji… 2012).

 Na terenie Krynicy-Zdroju usługi typu spa i wellness są elementem oferty po-
bytowej świadczonej zarówno przez hotele i pensjonaty o wysokim standardzie, 
jak i ośrodki sanatoryjne. Pomimo że we wszystkich ośrodkach sanatoryjnych sto-
suje się terapię balneologiczną oraz różnego rodzaju masaże w celu leczniczo-pro-
filaktycznym, to tylko kilka z nich w swojej ofercie promuje usługi spa i odnowę 
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biologiczną. Na terenie Krynicy funkcjonuje obecnie 11 hoteli i ośrodków spa, ofe-
rujących kompleksowe i profesjonalne usługi spa i wellness, nawet dla najbardziej 
wymagających klientów. 

Celem pracy jest przedstawienie zmian zachodzących w turystyce uzdrowisko-
wej, pokazanie nowych tendencji w przekształcaniu miejsc, które pełniły jedynie 
charakter leczniczy i rehabilitacyjny na takie, gdzie można również zadbać o sze-
roko rozumiany dobrostan człowieka. Na podstawie badań sondażowych metodą 
wywiadu, przeprowadzonych z kadrą zarządzającą i pracowniczą ośrodków spa 
– sanatoryjnych i komercyjnych, ukazano podobieństwa i różnice pomiędzy tymi 
ośrodkami w proponowanej ofercie usług oraz profilu klienta.

Spa i wellness jako element wzbogacający turystykę uzdrowiskową

Rozwój cywilizacji, wielkich aglomeracji miejskich, zanieczyszczenie środowi-
ska oraz życie w ciągłym pośpiechu i stresie stwarza zagrożenie dla zdrowia czło-
wieka. Dlatego szuka on ucieczki od zgiełku, pragnie powrotu na łono natury, ciszy 
i spokoju. Stara się również znaleźć sposoby na przywrócenie zdrowia. Zaczyna po-
dążać za panującymi trendami w sposobie spędzania wolnego czasu oraz promują-
cymi zdrowy tryb życia. Przy wyborze celu podróży coraz częściej bierze pod uwa-
gę zdrowotne aspekty spędzania czasu. Popularniejsze stają się wakacje aktywne, 
a także produkty związane z odnową biologiczną. Jednym z promowanych rozwią-
zań mających wpływ na nasze zdrowie są usługi uzdrowiskowe, które mają na celu 
odnowę sił psychofizycznych człowieka (Szamborski 1978; Madeyski 1999). Starze-
nie się społeczeństw, wzrost zamożności, ale także przekonań dotyczących dbania 
o własne zdrowie zarówno wśród ludzi starszych, jak i młodych sprawia, że turysty-
ka uzdrowiskowa jest jedną z dynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki, 
a proponowane programy lecznictwa są dostosowane do indywidualnych potrzeb 
kuracjusza. Dzięki uzdrowiskom możemy przenieść się do innego środowiska, a tym 
samym umożliwić działanie korzystnych dla organizmu bodźców. Wśród nich należy 
wymienić mineralne wody lecznicze, peloidy oraz klimat. Połączenie tych bodźców 
z warunkami środowiska umożliwia proces regeneracji ustroju. 

Uzdrowiska mają głównie charakter leczniczy, ale świadczone są w nich rów-
nież inne usługi. Aby mogły być konkurencyjne, muszą prowadzić wielofunkcyjną 
działalność (Dryglas 2006, 2009; Boruszczak i in. 2010; Krupa i in. 2011). Ze wzglę-
du na swoje położenie w obszarach o wysokich walorach przyrodniczych pełnią one 
głównie funkcję turystyczną (m.in. Wolski 1978; Kruczek, Weseli 1987; Kwiatek-Soł-
tys 2005; Łazarek, Łazarek 2007; Pawlikowska-Piechotka, Piechotka 2014). 

Szczególne znaczenie w zakresie turystyki uzdrowiskowej odgrywa turystyka 
spa i wellness (Müller, Kaufmann 2000; Dryglas 2012). Istnieje wiele wyjaśnień tego 
terminu. Uważa się, że słowo „spa” jest skrótem pierwszych liter łacińskiej nazwy 
sanus per aquam lub sanitas per aquam, co oznacza zdrowie przez wodę. Słowo „spa” 
tłumaczone jest także od XVI-wiecznego belgijskiego uzdrowiska SPA w Ardenach, 
gdzie znajdują się źródła wód mineralnych, jak również pierwszymi literami termi-
nu łacińskiego „spargere”, czyli „zraszać” (Kurek 2007). Wszystkie definicje uwzględ-
niają obecność wody. Jest to główny czynnik wykorzystywany podczas zabiegów. 
Oprócz hydroterapii, która odgrywa przewodnie znaczenie w terapii spa, bardzo 
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ważna jest całościowa odnowa psychofizyczna. Z kolei termin „wellness” pojawił się 
pod koniec lat 50. XX wieku. Określa się go jako zdrowie optymalne, obejmujące 
nie tylko brak stanu chorobowego jednostki, ale także dobry stan psychiczny, stano-
wiący szeroko pojęte zadowolenie z życia. Przyjmuje się, że wellness jest harmonią 
wszystkich aspektów życia: dobrej sprawności, wyglądu, samopoczucia, odporności 
na stres, zdrowia mierzonego odpowiednimi wskaźnikami, twórczej postawy, satys-
fakcji zawodowej oraz prawidłowej relacji z innymi ludźmi. Filozofia wellness za-
kłada harmonię między duszą i ciałem, czyli dba zarówno o sferę fizyczną, jak i psy-
chiczną człowieka (Müller, Kaufmann 2000; Łęcka 2003; Corbin i in. 2006; Hadzik 
2009). Współczesny człowiek poddaje się ogólnemu trendowi zdrowego trybu ży-
cia, dbałości o własny wygląd i walkę z objawami starzenia się ciała. Żyje intensyw-
nie i równie intensywnie zabiega o regenerowanie swojego organizmu. Temu celowi 
służą właśnie ośrodki spa i wellness. Korzystają one z osiągnięć medycyny, wykorzy-
stują do zabiegów naturalne surowce mineralne oraz korzystają z usług specjalistów 
z danej dziedziny. Stawiają sobie jednak inne cele w porównaniu do tradycyjnych 
zakładów uzdrowiskowych. Zwrócone są w stronę całościowego podejścia do czło-
wieka, do uzyskania dobrego samopoczucia i odmłodzenia umysłu, ciała i ducha. Ich 
oferta jest bogata i bardzo ekskluzywna. Dlatego turystyka spa i wellness stała się 
bardzo popularna we współczesnych czasach.

Obecne ośrodki turystyki spa i wellness są bardzo zróżnicowane. Jest to spowo-
dowane ich przeznaczeniem, wiedzą i doświadczeniem właścicieli, komercją oraz 
udziałem wykształconych specjalistów w projektowaniu, a następnie w działalności 
ośrodka spa. Często gabinety te chcą przyciągnąć klientów zabiegami wykonywa-
nymi w innych kręgach kulturowych, jednak spełniają one swoją rolę jedynie, gdy 
są wykonywane przez wykwalifikowanych terapeutów. Ośrodki typu spa powstają 
poza publiczną służbą zdrowia i najczęściej poza nadzorem lekarskim. Wykonuje się 
w nich zabiegi relaksujące i zwiększające atrakcyjny wygląd. Jedynie tzw. Medi–SPA 
mają na celu rozwiązywanie problemów zdrowotnych pacjentów, również w za-
kresie kosmetologii i medycyny estetycznej. Dobre ośrodki spa charakteryzują 
się współpracą lekarzy wielu specjalności, korzystają z doświadczeń medycyny 
uzdrowiskowej i fizykoterapii. Często wykonywane są w nich zabiegi odchudzają-
ce, kosmetyczne oraz dotyczące medycyny estetycznej. Istotne znaczenie odgrywa 
również kuchnia, która musi być lekka, zdrowa i atrakcyjna (Kasprzak, Mańkowska 
2010; Dryglas 2012).

W czasach ogromnego popytu na usługi odmładzające ciało i relaksujące du-
cha powstaje wiele różnych rodzajów ośrodków spa. International Spa Association 
(ISPA) – Międzynarodowe Stowarzyszenie SPA, zrzeszające ponad 3200 członków 
z 86 państw reprezentujących obiekty spa, jak również firmy oferujące produkty 
dla tych obiektów, określa spa jako miejsce poświęcone wzmacnianiu całkowitego 
dobrostanu przez różnorodne profesjonalne usługi, które odnawiają ciało, umysł 
i duszę (www.experienceispa.com). Wśród wielu klasyfikacji obiektów spa, obec-
nie powszechny jest podział zaproponowany właśnie przez ISPA. Wyróżnia się: 
Day SPA, Resort/Hotel SPA, Destination SPA, Medical SPA, Business SPA, Ośrodki  
SPA & Wellness, Cruise Ship SPA oraz hotele z bazą zabiegową SPA. Warto zaznaczyć, 
że wymienione powyżej typy ośrodków często oferują więcej niż jeden rodzaj usług, 
na przykład ofertę Day SPA, Medical SPA oraz Wellness (Mroczek 2008; Pawlikow-
ska-Piechotka, Piechotka 2014). 
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W Polsce usługi spa świadczone są głównie przez luksusowe hotele. Często są 
budowane na terenach uzdrowisk, dzięki czemu istnieje możliwość wykorzystania 
balneoterapii i fizykoterapii uzdrowiskowej. Na terenie uzdrowiska pojawiają się 
natomiast współcześnie rozumiane produkty spa, takie jak: zabiegi kosmetyczne, 
odmładzające, odtruwające, odchudzające, relaksujące oraz te z zakresu medycy-
ny niekonwencjonalnej. Uzdrowiska tworzą więc kompleksowy produkt uzdrowi-
skowy oparty na tradycji lecznictwa uzdrowiskowego i nowoczesności filozofii spa 
i wellness (Dryglas 2012). W obecnych czasach turystyka spa i wellness jest bardzo 
popularnym zjawiskiem, wręcz „modnym”. Stała się ona integralną częścią turystyki 
uzdrowiskowej, której kompleksowość powoduje, że jest ona skierowana do sze-
rokiego grona osób, różniących się między sobą celami, problemami oraz statusem 
społecznym.

Krynica-Zdrój – cechy uzdrowiska

Krynica-Zdrój jest jednym z najważniejszych i najbardziej znanych uzdrowisk 
nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Ze względu na swoją atrakcyjność zyskała miano 
„perły uzdrowisk” (Kruczek, Weseli 1987). Miasto położone jest w Beskidzie Sądec-
kim, w dolinie Kryniczanki oraz jej dopływów: Palenicy, Słotwinki i Czarnego Poto-
ku, na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego. Infrastruktura uzdrowiskowa 
znajduje się na wysokości 550–650 m n.p.m. 

Podstawą rozwoju funkcji uzdrowiskowych w Krynicy-Zdroju jest położenie 
geograficzne, a z tym związane walory krajobrazowe, specyficzne cechy lokalnego 
klimatu, a przede wszystkim wody mineralne wykorzystywane w kuracjach pit-
nych i kąpielach leczniczych. Są to szczawy typu wodorowęglanowo-wapniowego 
oraz magnezowego, wodorowęglanowo-wapniowo-sodowego i wodorowęglanowo-
-sodowo-wapniowego z zawartością żelaza oraz o podwyższonej zawartości jonu 
chlorkowego. Czerpie się je z 23 ujęć, w tym 5 źródeł naturalnych i 18 odwiertów 
(Świdziński 1972). Ponadto surowcem leczniczym wykorzystywanym w kurorcie 
jest borowina pozyskiwana ze złoża torfowego w Mochnaczce Niżnej. Krynica-Zdrój, 
jako jedyne uzdrowisko w Polsce, oferuje również tzw. suche kąpiele gazowe, stosu-
jąc w tym zabiegu naturalny bezwodnik kwasu węglowego, pochodzący ze źródła 
Zuber. Charakteryzuje się ona szerokim profilem leczniczym i aż 13 obiektami sana-
toryjnymi. Pierwszoplanowym kierunkiem leczenia są tu choroby układu trawienia 
i układu moczowego. Na drugim planie postawiono choroby układu krążenia oraz 
przemiany materii. Poza nimi w Krynicy leczy się również choroby reumatologicz-
ne, górnych dróg oddechowych, choroby kobiece, cukrzycę i inne (Kruczek, Weseli 
1987; Madeyski 1999). 

Atrakcyjność turystyczną miasta podnoszą interesujące walory krajobrazu kul-
turowego. Krynica znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej oraz na Trakcie 
Cerkwi Łemkowskich. Wyjątkowy klimat uzdrowiska tworzy jego drewniana zabu-
dowa w otoczeniu słynnego, krynickiego deptaku. Szczególnym akcentem archi-
tektonicznym są tu: Stary Dom Zdrojowy, Łazienki Mineralne i Łazienki Borowino-
we oraz wille zbudowane w tzw. „stylu szwajcarskim”. Specyficzną „aurę” kurortu 
tworzą także tradycje uzdrowiska jako centrum życia kulturalnego i artystycznego. 
Tutaj przebywali najwybitniejsi przedstawiciele kultury, sztuki i polityki. Tradycje 
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te znajdują dzisiaj kontynuację w postaci imprez i wydarzeń kulturalnych, często 
o zasięgu międzynarodowym, jak na przykład Europejski Festiwal im. Jana Kiepu-
ry, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gitarowej, Małopolskie Spotkania Taneczne 
czy Dni Wokalistyki Operowej. Krynica jest uznawana za stolicę pieśni operowych 
i operetkowych oraz ojczyznę słynnego malarza prymitywisty Nikifora Krynickiego. 
Muzeum poświęcone jego twórczości stanowi jedną z większych atrakcji uzdrowi-
ska. Krynica zwana jest również „polskim Davos”, ze względu na organizowane tu od 
23 lat Forum Ekonomiczne, które gromadzi systematycznie zwiększające się mię-
dzynarodowe grono ekspertów i liderów życia politycznego, finansowego, gospo-
darczego oraz kulturalnego. Towarzyszą mu festiwale, koncerty i wystawy. 

Rozwój uzdrowiska zapewniają nie tylko doskonałe warunki naturalne, ale 
również odpowiednio przygotowana infrastruktura. Krynica to jeden z najwięk-
szych i najstarszych polskich ośrodków sportów zimowych oraz kolebka polskie-
go saneczkarstwa. Z roku na rok rozwija się infrastruktura sportowo-turystyczna. 
Spośród wielu obiektów należy wymienić: kolej gondolową na Jaworzynę Krynicką 
i kolej linową na Górę Parkową, liczne wyciągi narciarskie, tor saneczkowy i sanko-
stradę, lodowisko, Krynicki Park Linowy, korty tenisowe, baseny, boiska sportowe 
oraz liczne szlaki piesze i rowerowe. 

Krynica-Zdrój dysponuje bogatą bazą różnego typu turystycznych obiektów 
noclegowych, które oferują ponad dziesięć tysięcy miejsc noclegowych. Obecnie 
w mieście jest 16 hoteli, w tym 10 hoteli 3-gwiazdkowych i 4 hotele 4-gwiazdkowe, 
12 pensjonatów, 57 ośrodków wczasowych i szkoleniowo-wypoczynkowych oraz 
140 kwater prywatnych (Krynicka Organizacja Turystyki 2014). Leczniczą bazę 
noclegową stanowią sanatoria, które skupiają 42% gości odwiedzających Krynicę. 
Na terenie 11 obiektów znajduje się ponad 1800 miejsc noclegowych (Strategia 
rozwoju i promocji… 2012). Ze względu na wzrost liczby osób odwiedzających Kry-
nicę baza noclegowa ciągle się rozwija. Właściciele chcąc zwiększyć atrakcyjność 
ośrodka starają się, aby komfort i standard obiektu był jak najwyższy. Hotele czerpią 
wzorce ze światowych rynków, co jest widoczne szczególnie w dziedzinie usług SPA, 
które funkcjonują na terenie wielu obiektów. 

Kurort dysponuje również zróżnicowaną bazą gastronomiczną. Wśród 74 pla-
cówek gastronomicznych największy udział (44,6%) stanowią bary i kawiarnie, 
następnie restauracje oraz punkty gastronomiczne (po 14,9%) (Strategia rozwoju 
i promocji… 2012).

Charakterystyka wybranych ośrodków turystyki spa i wellness  
na terenie Krynicy-Zdrój 

W celu poznania różnorodności ośrodków turystyki spa i wellnes w Krynicy-
-Zdroju, oferowanych usług oraz profilu statystycznego klienta, przeprowadzono son-
dażowe badania terenowe w 4 komercyjnych i 2 sanatoryjnych ośrodkach spa. Bada-
nymi ośrodkami były: Hotel SPA Dr Irena Eris, Hotel Prezydent Medical SPA&Wellness, 
Pensjonat SPA Małopolanka, Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA, Ośrodek 
Sanatoryjno-Wypoczynkowy LWIGRÓD oraz Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA (ryc. 
1). Badania zostały przeprowadzone w maju 2014 roku. Objęły one między innymi 
wywiady (70) przeprowadzone z kadrą zarządzającą i pracownikami tych ośrodków. 
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Ryc. 1. Lokalizacja badanych ośrodków spa i wellness w Krynicy-Zdrój
Źródło: Opracowanie własne

Hotel SPA Dr Irena Eris (4-gwiazdkowy) jest położony z dala od miejskiego 
zgiełku, w dolinie Czarnego Potoku, w otoczeniu lasów i malowniczych krajobra-
zów. Ośrodek bazuje na holistycznym podejściu do człowieka i jego piękna. Ukoje-
nie zmysłów i ciała można uzyskać zarówno w Centrum SPA, jak i profesjonalnym 
Instytucie Kosmetycznym. Część spa oddzielona jest od części wellness i od części 
hotelowej. Strefa wellness obejmuje 3 poziomy, łącznie 14 ekskluzywnych pomiesz-
czeń różniących się od siebie. Jedne są przyciemnione, w celu zapewnienia lepszego 
relaksu, inne w pełni doświetlone, między innymi w celu prawidłowego diagnozo-
wania skóry i zaproponowania odpowiednich zabiegów. W pomieszczeniach „unosi 
się” zapach renomowanych kosmetyków, są zapalone świece i słychać spokojną mu-
zykę. Pracownicy ośrodka podkreślają istotną rolę zarówno aromaterapii, jak i mu-
zykoterapii. W wyodrębnionej części spa znajdują się nowoczesne baseny, sauny 
oraz jacuzzi. Można skorzystać z sauny fińskiej, rzymskiej, solankowej i caldarium, 
jak również z oferty sali fitness, studia cardio i siłowni. W hotelu istnieje wspomnia-
ny wcześniej Instytut Kosmetyczny, który oferuje ogromną ilość zabiegów na róż-
ne części ciała. Cel holistycznej terapii, czyli dążenie do równowagi triady umysłu, 
ciała i ducha, ma być osiągnięty przez różnorodne, profesjonalne zabiegi firmowe 
i rytuały inspirowane medycyną dalekowschodnią. Jest to najbardziej ekskluzywny 
i jedyny w Krynicy ośrodek SPA posiadający certyfikat Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia SPA (ISPA). 

Hotel Prezydent Medical SPA&Wellness (4-gwiazdkowy) usytuowany jest w po-
bliżu centrum miasta, tuż przy Deptaku Głównym, co w przypadku osób lubiących 
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być w centrum miejscowości jest dużym atutem. Jest to obiekt odremontowany, 
gdzie oprócz nowoczesnego i profesjonalnego spa i wellness mieści się również 
Centrum Ambulatoryjne Rehabilitacji Kręgosłupa. Strefa spa składa się z 16 nowo-
czesnych, pięknych gabinetów kosmetycznych i terapeutycznych, sali fitness, siłow-
ni, basenu oraz jacuzzi i zespołu saun: fińskiej, tureckiej i na podczerwień. Ośrodek 
oferuje bogatą ofertę specjalistycznych zabiegów i masaży na bazie ekskluzywnych 
kosmetyków, przeprowadzanych przez profesjonalny personel medyczny.

Pensjonat SPA Małopolanka jest małym pensjonatem (20 pokoi), zlokalizowa-
nym również w pobliżu Deptaku Głównego. Wnętrze utrzymane jest w stylu sece-
syjnym, co pozwala na „podróż w czasie”. Centrum SPA umieszczone jest w zaled-
wie trzech pomieszczeniach, ale posiada szeroką gamę zabiegów, kąpieli, masaży, 
a wszystko to przy wykorzystaniu naturalnych kosmetyków i ziół. Właściciel stara 
się wprowadzać inspirujące i oryginalne zabiegi, które przyciągną gości. Cieszy się 
popularnością, do której przyczynia się dobra lokalizacja oraz niskie ceny.

Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEOVITA jest komfortowym ośrodkiem 
leżącym w bezpośrednim sąsiedztwie lasów i Parku Zdrojowego, co podobnie jak 
w przypadku Hotelu SPA Dr Irena Eris sprawia, że jest to idealne miejsce na wy-
poczynek i relaks. Obiekt posiada 11 pomieszczeń spa i wellness, w których wyko-
nywana jest szeroka gama zabiegów odnowy biologicznej. W pierwszej części, któ-
ra obejmuje salony kosmetyczne, wykonywane są zabiegi na twarz i ciało na bazie 
ekskluzywnych kosmetyków. Znajdują się również gabinety do masażu leczniczego, 
relaksacyjnego i pielęgnacyjnego. Druga część to baza odnowy biologicznej, w której 
można skorzystać z zabiegów takich jak: prysznic Vichy, hydromasaż, bicze szkockie, 
zabiegi w kapsule NeoQui, fizykoterapia, laseroterapia, termoterapia, kinezyterapia 
oraz aquawibron, jak również z sauny i sali fitness.

Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy LWIGRÓD jest położony w centrum Kry-
nicy, w sąsiedztwie Parku Nitribitta. Jest to duży obiekt sanatoryjny, odremontowany 
w 2006 i 2014 roku, przy zachowaniu klimatu dawnych lat. W ośrodku dostępne są 
nowoczesne gabinety odnowy biologicznej spa oraz Centrum Medycyny Estetycznej. 
Oprócz tego w ośrodku znajdują się nowoczesne gabinety rehabilitacyjne, restaura-
cja, kawiarnia, sala konferencyjna, sala balowa, sala gimnastyczna. Ośrodek oferuje 
pobyty lecznicze, rehabilitacyjne, sanatoryjne oraz hotelowe. Pracownicy ośrodka 
podkreślają istotną rolę połączenia w jednym obiekcie zarówno sanatorium, jak 
i spa. Daje to możliwość pełnego wykorzystania potencjału leczniczego z jednocze-
sną odnową biologiczną. 

Sanatorium Uzdrowiskowe ZGODA usytuowane jest w samym centrum Kry-
nicy-Zdroju. Jest to niewielki obiekt, lecz stwarzający doskonałe warunki do pro-
filaktyki, leczenia, rehabilitacji, a także wypoczynku indywidualnego i grupowego. 
W ośrodku nie ma typowego spa, jednak zgodnie ze znaczeniem tego terminu „le-
czenie przez wodę” stosuje się wiele zabiegów z użyciem hydroterapii i balneotera-
pii. W ramach oferty specjalnej organizowane są seanse w Kompleksie SPA ośrodka 
LWIGRÓD, położonego 300 metrów od sanatorium oraz warsztaty z kosmetologii. 
Wśród oferty przeważają 14-dniowe turnusy rehabilitacyjne, ogólnousprawnia- 
jące z programem rekreacyjno-wypoczynkowym i specjalistyczne. Dodatkowo ofe-
rowane są pobyty profilaktyczne i lecznicze, turnusy odchudzające oraz pobyty 
wypoczynkowe. 
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Wybrane, reprezentatywne ośrodki spa bardzo różnią się od siebie. Dotyczy to 
nie tylko wielkości ośrodków, ich wystroju, panującego klimatu, ale głównie wypo-
sażenia, oferty i standardu usług, zasad funkcjonowania, ceny i co za tym idzie profi-
lem klienta. Wszystkie jednak mają jeden cel – chcą przyciągnąć jak najwięcej osób.

Podobieństwa i różnice pomiędzy komercyjnymi i sanatoryjnymi ośrodkami 
turystyki spa i wellness w Krynicy-Zdroju

Przeprowadzone badania sondażowe w wybranych komercyjnych i sana-
toryjnych ośrodkach spa w Krynicy-Zdroju, ukazują zarówno podobieństwa, jak 
i zasadnicze różnice pomiędzy nimi. Komercyjne ośrodki turystyki spa i wellness 
powstają w najbardziej luksusowych hotelach i pensjonatach. Charakteryzują się 
eleganckim, nowoczesnym, stylowym wystrojem, zaprojektowanym przez znanych 
architektów i dekoratorów wnętrz. Panuje w nich intymna, relaksująca atmosfera. 
Nie są nastawione typowo na leczenie, ich głównym celem jest odnowa biologicz-
na klienta, poprawienie jego urody, zapewnienie relaksu i przywrócenie harmonii 
między ciałem, umysłem i duchem. Osoby odwiedzające tego typu ośrodki nie są 
kuracjuszami, lecz turystami. Ośrodki spa znajdujące się na terenie obiektów sa-
natoryjnych są wyraźnie mniej ekskluzywne. Dotyczy to zarówno samego wystroju 
wnętrz, zaplecza technicznego, oferowanych usług i ich standardu. Pomieszczenia 
zabiegowe w przypadku typowych sanatoriów, jakim jest ośrodek ZGODA, przypo-
minają gabinety lekarskie. Jednocześnie, zabiegi wykonywane w obiektach sana-
toryjnych są znacznie tańsze od tych wykonywanych w ośrodkach komercyjnych. 
Priorytetem ośrodków spa znajdujących się na terenie zakładów uzdrowiskowych 
jest leczenie i rehabilitacja, czyli ogólna poprawa zdrowia fizycznego. Do terapii 
spa można zaliczyć różnego rodzaju zabiegi z hydroterapii i masażu. Istnieją tak-
że sanatoria, w których oprócz podstawowych profili leczniczych rozwija się ofer-
ta dotycząca usług spa i wellness. Takim przykładem jest Ośrodek Sanatoryjno- 
-Wypoczynkowy LWIGRÓD. 

Profil statystycznego klienta

Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że bez względu na to, czy ośrodki spa 
znajdują się w sanatoriach, czy w luksusowych hotelach, to kobiety są najczęstszymi 
ich gośćmi. To one bardziej dbają o swój wygląd i starają się opóźnić procesy starze-
nia. Dla nich również zabiegi są większą przyjemnością. Dużo częściej korzystają 
z zabiegów poprawiających wygląd. Do ośrodków komercyjnych najczęściej podró-
żują wraz z rodzinami. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że rodziny stanowią 
około 50% odwiedzających, pary 30% i osoby podróżujące samotnie 20%. Tak duży 
udział rodzin wśród odwiedzających komercyjne ośrodki spa wiąże się z dużą atrak-
cyjnością turystyczną Krynicy oraz wieloma atrakcjami jakie oferują same ośrodki, 
w tym specjalnie dla dzieci. Jednocześnie szeroka gama zabiegów przeznaczonych 
dla mężczyzn, pozwalających odzyskać siły i młodzieńczy wygląd. Z ośrodków sana-
toryjnych spa korzystają głównie osoby samotnie podróżujące w celach leczniczych, 
i których wyjazdy są przeważnie refundowane przez NFZ. 
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Do komercyjnych ośrodków spa najczęściej podróżują osoby czynne zawo-
dowo, dobrze sytuowane, w wieku od 30 do 60 lat. Stanowią one 90% klientów, 
a pozostałe 10% to osoby w wieku od 25 do 30 lat. W ośrodkach tych zamożniejsi 
emeryci i renciści stanowią poniżej 10% klientów. Z przeprowadzonych badań son-
dażowych wynika, że najczęstszym motywem przyjazdu do ośrodka spa i wellness 
jest ogólny relaks i wypoczynek klienta, w dalszej kolejności poprawa jego wyglądu 
zewnętrznego, a na końcu dopiero poprawa zdrowia. Inaczej sytuacja przedstawia 
się w sanatoryjnych ośrodkach spa, gdzie najczęściej klientami są osoby w wieku po-
wyżej 45 lat, w tym znaczna liczba kuracjuszy powyżej 60 roku życia, a ich głównym 
motywem przyjazdu jest chęć poprawy zdrowia.

Frekwencja

Z przeprowadzonych badań wynika, że sezonowość ruchu turystycznego 
w Krynicy-Zdroju wyraźnie przekłada się na liczbę osób korzystających z komer-
cyjnych usług spa i wellness. We wszystkich przebadanych ośrodkach ponad 70% 
klientów przypada na sezon zimowy, co niewątpliwie wiąże się z sezonem narciar-
skim i renomą Krynicy jako ośrodka narciarskiego. W okresie tym większość osób 
poddaje się zabiegom upiększającym, aby ładniej wyglądać latem. Około 20% gości 
korzysta z usług spa i wellness w lecie, natomiast w pozostałych porach roku jest 
ich znacznie mniej. Ośrodki spa są drogą przyjemnością, dlatego pomimo różnych 
atrakcji, goście rzadko decydują się na długie pobyty. Około 60% gości najczęściej 
wybiera pobyty weekendowe. 

W przypadku ośrodków sanatoryjnych trudno mówić o sezonowości ruchu ku-
racjuszy, lekarze kierują osoby do uzdrowisk w ciągu całego roku. W Ośrodku Sana-
toryjnym ZGODA pobyty trwają przeważnie 14 dni, natomiast do Ośrodka LWIGRÓD 
przyjeżdżają osoby zarówno na kilka, jak i kilkanaście dni. Długi pobyt powoduje, iż 
w pełny sposób można wykorzystać ofertę zabiegową i poprawić zdrowie. 

Oferta usług

Do Ośrodka Sanatoryjno-Wypoczynkowego LWIGRÓD przyjeżdżają osoby nie 
tylko w celu leczniczym, ale również w celu odnowy biologicznej, czy ogólnego re-
laksu. Wykonywane zabiegi mają przywrócić zdrowie, witalność organizmu, jak i po-
prawić wygląd. Oferta spa obejmuje zabiegi dermatologiczne twarzy i ciała, zabiegi 
wodne (kąpiele terapeutyczne i hydromasaż), masaże oraz zabiegi specjalistyczne 
pod fachową opieką lekarską. Ośrodek ciągle rozszerza swoją ofertę i podobnie jak 
ośrodki komercyjne wprowadza innowacje. Proponuje zaproszenia upominkowe 
z 10% rabatem na zabiegi oraz kilka pakietów, z których największą popularnością 
cieszy się pakiet SPA dla dwojga, obejmujący zabieg kosmetyczny twarzy i masaż, 
peeling ciała z kąpielą demineralizującą „Antystress” oraz masaż relaksacyjny ca-
łościowy. W Centrum Medycyny Estetycznej przeprowadza się całą gamę zabiegów 
zarówno twarzy, jak i pozostałej części ciała, a pobyt w sanatorium daje możliwość 
codziennego kontaktu z lekarzem po zabiegu. 

Oferta w ośrodku ZGODA jest generalnie stała. Sanatorium posiada swój własny 
profil leczniczy, ale w celu uatrakcyjnienia pobytu wprowadza on oferty specjalne. 
Taką ofertą jest Pakiet dla zdrowia, który obejmuje: 6 lub 7 noclegów, całodzienne 



Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych… [19]

wyżywienie z uwzględnieniem diet (cukrzycowej, wątrobowej, bezglutenowej, lek-
kostrawnej i normalnej), całodobową opiekę medyczną, konsultacje lekarskie, 2 za-
biegi lecznicze dziennie, kurację pitną, gimnastykę grupową, 2 seanse w Jaskini Sol-
nej, 1 seans w Kompleksie SPA (ośrodek LWIGRÓD), warsztaty z kosmetologii i wi-
zażu lub warsztaty kosmetyczne oraz Nordic Walking. Podobnie Sanatorium NAD  
KRYNICZANKĄ oferuje w pakiecie specjalnym wejście do Strefy Odnowy Biologicznej.

 Duża konkurencyjność na rynku usług spa i wellness powoduje, że ośrodki ko-
mercyjne prześcigają się w proponowanej gamie usług i zabiegów. Są one dostoso-
wane zarówno dla osób, przyjeżdżających tylko na jeden dzień oraz dla tych, które 
pozostają kilka dni na terenie obiektu. Z przeprowadzonych wywiadów wynika, że 
dużą popularnością wśród odwiedzających cieszą się wprowadzane różnego rodzaju 
pakiety pobytowe i oferty promocyjne. W Centrum Zdrowia, Urody i Rekreacji GEO-
VITA wśród oferty pobytowej najczęściej wybierana jest Weekendowa odnowa dla 
dwojga, natomiast wśród zabiegów – masaż polinezyjski oraz gorącymi kamieniami. 

Hotel SPA Dr Irena Eris to miejsce dla osób, które chcą poświęcić swój wolny 
czas odnowie biologicznej i cenią sobie luksus oraz najwyższą jakość usług, dlate-
go oferta skierowana jest do zamożnych klientów. W wydzielonym Instytucie Ko-
smetycznym oferta usług dzieli się na różnorodne, profesjonalne masaże, zabiegi 
pielęgnacyjne, hi-tech, zabiegi medycyny estetycznej i wiele innych. Przykładem 
są zabiegi detoksykujące, odmładzające, masaże gorącymi kamieniami, ziołowym 
stemplami czy ciepłymi świecami, masaże ajurwedyjskie, tajskie i Ma-uri. W Cen-
trum SPA zabiegi te można uzupełnić hydromasażem, kąpielą perełkową czy biczami 
szkockimi. Do oferty ciągle wprowadzane są nowości, tak aby pomóc w leczeniu nie-
doskonałości oraz jak najdłużej „zatrzymać młodość”. Wśród wielu proponowanych 
pakietów pobytowych, 20 sondowanych pracowników ośrodka jednogłośnie wska-
zało na pakiet Weekend SPA. Obejmuje on 2 noclegi z wyżywieniem, 1 zabieg kosme-
tyczny firmowy z diagnozą stanu skóry, 1 relaksacyjny masaż twarzy z elementami 
drenażu limfatycznego, 1 klasyczny masaż częściowy, 1 hydromasaż z solą z Morza 
Martwego oraz korzystanie z Centrum SPA. 

Hotel Prezydent Medical SPA&Wellness oferuje zabiegi z zakresu hydroterapii 
oraz unikatowe zabiegi wspomagane profesjonalnymi urządzeniami spa. Wśród 
pakietów pobytowych, cieszących się największą frekwencją, pracownicy ośrodka 
wskazali Romantyczny weekend w SPA, wyróżniony przez Nowosądecką Izbę Tury-
styczną w kategorii „Najlepszy pakiet pobytowy na Sądecczyźnie”. Pakiet obejmuje 
1 nocleg, śniadanie i wystawną kolację dla dwóch osób, aquamasaż, masaż klasycz-
ny, 15% rabatu na wszystkie zabiegi spa oraz nieograniczone korzystanie z kom-
pleksu wellness i siłowni. Z kolei Pensjonat SPA Małopolanka posiada najmniejszy 
z pośród przebadanych ośrodków kompleks spa oraz ilość zabiegów. Z posiadanych 
w ofercie kilku pakietów, według pracowników najbardziej popularnym jest Pakiet 
dla Dwojga, w którym oferowane są 2 noclegi, śniadania i kolacja, zabiegi w gabine-
cie odnowy biologicznej, kąpiel w winie i sauna. 

W przebadanych ośrodkach spa i wellness wprowadza się również okoliczno-
ściowe promocje np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki czy Walentynek. Wówczas nie-
które zabiegi są w niższych cenach. Stosuje się również pakiety lojalnościowe, które 
mają nakłonić gości do ponownego przyjazdu i podkreślić, iż klient jest dla nich waż-
ny. Oferowane są wtedy niższe ceny lub dodatkowe zabiegi.
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Pozostałe elementy

Inną, istotną rolą w konkurencyjności ośrodków turystyki spa i wellness jest 
wyposażenie techniczne gabinetów, które w badanych ośrodkach w Krynicy-Zdroju 
jest również zróżnicowane, w zależności od proponowanych usług. Prym wiedzie 
w tym Hotel SPA Dr Irena Eris, który uznawany jest za najlepszy tego typu ośrodek 
w Polsce. Bardzo ważną rolę odgrywa także wykształcona, profesjonalna kadra, od 
której zależy, czy klient odwiedzi dany ośrodek ponownie, czy zmieni go na inny, 
gdyż każdy wykonywany zabieg ma pomagać, a nie szkodzić odwiedzającemu. Bar-
dzo ważna jest więc diagnoza. W ośrodkach spa znajdujących się na terenie sana-
toriów, to lekarze dostosowują zabiegi dla kuracjuszy, natomiast w komercyjnych 
ośrodkach spa, funkcję tę pełnią specjaliści z wybranych dziedzin. 

Istniejące zróżnicowanie pomiędzy ośrodkami turystyki spa i wellness ma 
pozytywne znaczenie, gdyż istnieją szerokie możliwości dopasowania ich do aktu-
alnych potrzeb klienta i do jego możliwości finansowych. Gdy głównym celem jest 
leczenie i rehabilitacja, powinno korzystać się z typowych ośrodków sanatoryjnych, 
z fachową pomocą medyczną. W sytuacji gdy inne cele są dla nas priorytetem, ogólny 
relaks i poprawienie swojej urody, to z całą pewnością będziemy zadowoleni z ko-
mercyjnych ośrodków.

Podsumowanie

Krynica-Zdrój należy do jednych z najbardziej cennych uzdrowisk w Polsce. Jej 
atrakcyjność przyrodnicza i kulturowa oraz zagospodarowanie turystyczne wraz 
z bazą towarzyszącą i licznymi imprezami kulturalnymi, wpływają na wzrastające 
znaczenie miasta, nie tylko jako miejscowości uzdrowiskowej, ale o wielofunkcyj-
nym znaczeniu (Kwiatek-Sołtys 2005; Dryglas 2006; Golba 2009; Borowiec, Dorocki 
2014). Dynamiczny rozwój miasta skłania wielu przedsiębiorców do realizacji kolej-
nych inwestycji, w tym budowy obiektów lub rozszerzania działalności w zakresie 
usług spa i wellness. W większości hoteli i pensjonatów (za wyjątkiem Hotelu SPA 
Dr Irena Eris) usługi spa są jednak jedynie uzupełnieniem produktu podstawowego, 
jakim są usługi noclegowe czy konferencyjno-szkoleniowe. W Krynicy obserwuje 
się również poszerzenie zakresu usług zakładów uzdrowiskowych o współcześnie 
rozumiane usługi spa i wellness. Połączenie walorów uzdrowiskowych miasta z no-
woczesnymi zabiegami opartymi na filozofii spa i wellness, pozwala zbudować silną 
renomę zdrojowiska jako wiodącego ośrodka spa i wyróżnić go od innych mu po-
dobnych uzdrowisk czy miejscowości turystycznych. 

Turystyka spa i wellness staje się integralną częścią turystyki uzdrowiskowej. 
Ośrodki tej turystyki korzystają z osiągnięć medycyny, lecz ich oferta jest znacznie 
bogatsza, bardziej luksusowa niż zakładów uzdrowiskowych, stąd zaspokajają one 
potrzeby wymagających, bardziej zamożnych klientów. Ich głównym celem nie jest 
leczenie, lecz odnowa biologiczna, poprawa wyglądu klienta oraz uzyskanie harmo-
nii pomiędzy ciałem i duchem. Z przeprowadzonych badań wynika, że najczęstszym 
motywem przyjazdu do ośrodków spa i wellness jest ogólny relaks i wypoczynek 
klienta, w dalszej kolejności poprawa jego wyglądu zewnętrznego, a na końcu do-
piero poprawa zdrowia. Turystyka spa i wellness gwarantuje ucieczkę od szybkiego 
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tempa życia, jest sposobem na stres i problemy codziennego życia. Szybkie tempo 
rozwoju turystyki spa i wellness powoduje powstawanie coraz to nowych ośrod-
ków spa zarówno na terenie samych sanatoriów, jak i profesjonalnych, komercyj-
nych ośrodków spa. Z przeprowadzonych badań obiektów turystyki spa na terenie 
Krynicy-Zdroju wynika, że różnią się od siebie, gdyż mają inne cele, skierowane są 
do różnych grup odbiorców, charakteryzują się inną ofertą zabiegową, a także róż-
nią się pod względem technicznym i cenowym. Kontrasty pomiędzy ośrodkami mają 
pozytywny wymiar, który pozwala dostosować wybór ośrodka do indywidualnych 
potrzeb jednostki.
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Obszary predysponowane do występowania gwałtownych 
wezbrań w Karpatach w kontekście przeciwdziałania 
ekonomicznym skutkom powodzi błyskawicznych

Streszczenie
Karpaty są regionem, w którym często występują powodzie błyskawiczne. Powodzie te po-
wodują znaczące straty gospodarcze, które można ograniczyć zmniejszając tzw. ekspozycje 
i wrażliwość na powódź. Informacja o obszarach szczególnie podatnych na występowanie po-
wodzi może wspomóc planowanie tych działań. Celem pracy było wskazanie regionów oraz 
gmin, które są predysponowane do występowania powodzi błyskawicznych. Wyodrębnienia 
tych obszarów dokonano na podstawie rozmieszczenia zlewni podatnych na występowanie 
gwałtownych wezbrań korzystając z dwóch miar: 1) procentowego udziału tych zlewni w re-
gionie/gminie, 2) wskaźnika podatności terenowej (Wpt). Wyniki wykazały, że zachodnie 
i południowe regiony Karpat są bardziej predysponowane do występowania powodzi bły-
skawicznych. W odniesieniu do gmin obserwowano większe zróżnicowanie przestrzenne. 
Wysokie predyspozycje do występowania gwałtownych wezbrań stwierdzono w 43 gminach 
(ok. 15% gmin), rozmieszczonych w różnych częściach Karpat. Dla tych gmin wskazano zlew-
nie, w których mogą wystąpić powodzie błyskawiczne. Uzyskane wyniki mogą być podstawą 
działań prewencyjnych pozwalających ograniczyć ekonomiczne skutki powodzi błyskawicz-
nych w Karpatach.

Słowa kluczowe: gmina; gwałtowne wezbranie; Karpaty; lokalna powódź; region 
fizycznogeograficzny

Areas prone to flash floods occurrence in the Carpathians in the context  
of preventing economic loss caused by them

Abstract
The Carpathians are usually affected by flash floods. These events are generated by short and 
intense rainstorm events. The floods cause significant damage which may be reduced by re-
ducing the so-called flood exposure and flood vulnerability. Information on areas particularly 
prone to flash flooding should be the basis for actions towards reducing flood exposure and 
flood vulnerability. The goal of this paper was to present geographic regions and districts 
prone to flash flood occurrence. These areas were selected on the basis of spatial distribu-
tions of catchments vulnerable to flash flood occurrences. Results revealed that geographic 
regions located in the western and southern parts of the Carpathians are more vulnerable to 
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flash flood occurrences. More spatial diversities were observed in relation to districts. Higher 
predisposition to flash flood occurrences was identified within 43 districts accounting for 
15% of all Carpathian districts. Catchments more vulnerable to flash flood generation/oc-
currences were indicated in these districts. Results obtained in the work can be the basis for 
“preventive action” resulting in reducing the potential negative effects of flash flood.

Key words: district; flash flood; the Carpathians; local flooding; geographical region

Karpaty są regionem Polski, w którym najczęściej występują powodzie błyskawicz-
ne (flash-flood) (Ostrowski i in. 2012). Są one skutkiem gwałtownych wezbrań, 
formowanych przez krótkotrwałe i intensywne opady deszczu (Parczewski 1960). 
Duża liczba tego typu powodzi na terenie Karpat jest związana z nakładaniem się 
predyspozycji opadowych (Lorenc i in. 2012), jak również cech fizjograficznych te-
renu (Ostrowski i in. 2012; Bryndal 2014a, b, c). 

Powodzie spowodowane przez krótkotrwałe i intensywne opady deszczu 
występują w Karpatach prawie każdego roku (Bryndal i in. 2010a, b, c; Gil 1998; 
Izmaiłow i in. 2004; Ostrowski i in. 2012). Ze względu na ich lokalny charakter, po-
święca się im stosunkowo niewiele uwagi. Warto jednak podkreślić, że powodzie te 
są przyczyną strat gospodarczych, które w znacznej mierze finansowane są z bu-
dżetów lokalnych samorządów. Wiele opracowań podkreśla, że „działania prewen-
cyjne” polegające na ograniczeniu tzw. ekspozycji oraz wrażliwości na powódź są 
najskuteczniejszymi metodami pozwalającymi zmniejszyć ekonomiczne skutki po-
wodzi błyskawicznych (Bryndal 2014b, d, e; Konieczny i in. 2012; Kron 2002; Montz 
i Grunfest 2002).

Celem tej pracy było wskazanie w Karpatach regionów fizycznogeograficznych 
oraz gmin, które są predysponowane do występowania gwałtownych wezbrań. Wy-
odrębnienie tych jednostek daje możliwość podjęcia działań, które pozwolą odpo-
wiednio wcześniej przygotować się na powódź i w ten sposób ograniczyć ekono-
miczne skutki powodzi błyskawicznych w Karpatach.

Materiały i metody

W dotychczasowej metodologii, zbieranie i zestawienie informacji o powo-
dziach, było podstawą wydzielania obszarów predysponowanych do występowa-
nia tych zjawisk (np. Dobrowolski i in. 2010; Mikulski 1954; Ostrowski i in. 2012). 
W odniesieniu, do tzw. powodzi błyskawicznych, zestawienia wykonane na podsta-
wie informacji gromadzonych post-factum, mogą być obarczone błędem związanym 
z oceną zjawiska, przyjętą definicją oraz materiałami źródłowymi. Dla przykładu, 
obszerne zestawienie wykonane podczas prowadzonej w 2011 roku Wstępnej Oce-
ny Ryzyka Powodziowego (Raport… 2011) wykazało, że na ponad 4900 znaczących 
powodzi, tych spowodowanych gwałtownymi wezbraniami (tzw. powodzi błyska-
wicznych – symbol A31) zdiagnozowano kilkanaście (Raport… 2011 – załącznik 
II). Z kolei w opracowaniu Ostrowskiego i innych (2012) mamy zestawionych wiele 
przypadków lokalnych powodzi typu flash-flood. Przyjęcie bardzo ogólnej definicji 
„lokalnej powodzi” przełożyło się na dużą liczbę raportowanych zjawisk, zwłaszcza 
z ostatnich lat, dla których z pewnością materiał źródłowy był liczniejszy. 
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W niniejszej pracy zastosowano odmienną metodologię. Badania hydrologi- 
czne wielokrotnie dowiodły, że na przebieg wezbrania mają wpływ parametry opa-
du oraz cechy fizjograficzne zlewni, która transformuje opad w odpływ. Analiza cech 
zlewni w których wystąpiły gwałtowne wezbrania, pozwoliła opracować procedurę, 
która umożliwia wyodrębnić w przestrzeni geograficznej zlewnie bardziej podatne 
na formowanie tego typu wezbrań. Obszerną charakterystykę tej procedury opisano 
w pracy autora (Bryndal 2014b). W procedurze zastosowano metodę doboru zlewni 
podobnej, zaproponowaną przez Brzezińskiego (1996), którą zmodyfikowano tak, 
aby można było uwypuklić wpływ właściwości zlewni na formowanie wezbrania. 
Mając świadomość, że zlewnia jest zlokalizowana w przestrzeni geograficznej, moż-
na pośrednio ocenić predyspozycje danego terenu do występowania gwałtownych 
wezbrań. Taki sposób postępowania badawczego jest szczególnie uzasadniony, zwa-
żywszy na fakt, że ulewy formujące gwałtowne wezbrania mają charakter losowy 
i mogą wystąpić wszędzie (Tuszyńska 2010). Informacja o przestrzennym rozmiesz-
czeniu zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań (ryc. 1) pozwoliła 
wydzielić obszary predysponowane do występowania powodzi błyskawicznych 
w Karpatach. 

Ryc. 1. Rozmieszczenie zlewni podatnych na występowanie gwałtownych wezbrań w Karpatach. 
Barwą oznaczono predyspozycje typów zlewni do formowania gwałtownych wezbrań. Ilościową cha-
rakterystykę podatności typów zlewni zawiera tabela nr 1 (Bryndal 2014b)
Źródło: Opracowanie własne

Ocenę tę przeprowadzono w nawiązaniu do regionów fizycznogeograficznych 
(Kondracki 1994) oraz gmin, obliczając: 

1) procentowe udziały, jakie zajmują wydzielane zlewnie w obrębie regionu fi-
zycznogeograficznego/gminy oraz 

2) stosując opracowany przez autora (Bryndal 2014b), wskaźnik podatności 
terenowej (Wpt), który dodatkowo ujmuje podatność zlewni na formowanie gwał-
townych wezbrań (tab. 1). Wskaźnik liczony wg wzoru:

Wpt = A·2+B·1+C·3 (1)
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gdzie: A, B, C – oznaczają procentowe udziały zlewni typu A, B, C (tab. 1) w regionie 
fizycznogeograficznym/gminie, 1, 2, 3 – rangi przypisane typom, w zależności od 
ich podatności do formowania gwałtownych wezbrań. Wyższa ranga oddaje większą 
podatność typu na formowanie gwałtownych wezbrań. Wskaźnik Wpt może przy-
jąć wartości z przedziału 0–300; gdzie 300 oznacza, że całą powierzchnię regionu/
gminy zajmują zlewnie, które są najbardziej podatne na formowanie gwałtownych 
wezbrań (typ C). 

Podjęcie działań mających na celu ograniczenie ekonomicznych skutków po-
wodzi błyskawicznych wymaga, aby gminy posiadały informację o rozmieszczeniu 
zlewni, w których mogą one wystąpić. Dlatego, dla gmin najbardziej predysponowa-
nych do występowania powodzi błyskawicznych, wymieniono nazwy tych zlewni.

Wydzielenia regionów i gmin predysponowanych do występowania gwałtow-
nych wezbrań dokonano w oprogramowaniu GIS, wykorzystując pakiet Arc-Info 9.3. 

Tab. 1. Podatność zlewni typu A, B, C na formowanie gwałtownych wezbrań w oparciu o transformację 
opadu w odpływ oraz parametry fal wezbraniowych

Typ
Type

P
[mm]

S
[mm]

Pe
[mm]

A
[km2]

td
[min]

tp
[min]

Qmax
[m3.s–1]

qmax
[m3.s–1.

km2]

Rc
[-]

Opad z górnej części zlewni Wielopolki 25 06 2009 (radar)
A 27,7 22,68 5,02 7,9 40 140 7,5 0,9 0,18
B 27,7 24,62 3,08 21,7 50 180 8,3 0,4 0,11
C 27,7 20,77 6,93 7,9 30 120 12,4 1,6 0,25

Opad z posterunku Szymbark-Zapadle 7 06 1985 (pluwiograf)
A 82,75 39,44 43,31 7,9 30 140 57,6 7,3 0,52
B 82,75 45,97 36,78 21,7 30 180 95,1 4,4 0,44
C 82,75 33,53 49,22 7,9 20 120 73,9 9,4 0,59

Źródło: Obliczenia własne. P – opad, S – straty opadu, Pe – opad efektywny, A – powierzchnia zlewni, td – czas 
opóźnienia (liczony od początku opadu do punktu na hydrogramie, w którym nastąpił wzrost przepływu), tp 
– czas koncentracji, Qmax – natężenie przepływu, qmax – odpływ jednostkowy, Rc – współczynnik odpływu. 
(Bryndal 2014b)

Wyniki i dyskusja

Region fizycznogeograficzny obejmuje obszar podobny pod względem kom-
ponentów środowiska geograficznego (Kondracki 1994). Analiza rozmieszczenia 
zlewni w nawiązaniu do granic tych jednostek pozwoli ocenić wpływ uwarunkowań 
środowiskowych na występowanie gwałtownych wezbrań. 

Na rycinie 2 zaprezentowano procentowy udział, jaki zajmują zlewnie, w odnie-
sieniu do powierzchni regionu fizycznogeograficznego. Pod tym względem, wyróż-
niają się: Beskid Żywiecki (55%), Tatry Zachodnie (70%) i Rów Podtatrzański (51%). 
W pasie ciągnącym się od Beskidu Śląskiego, przez Beskidy Mały i Makowski, Gorce 
aż po Beskid Sądecki oraz w Bieszczadach Zachodnich i na Pogórzu Ciężkowickim, 
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Ryc. 2. Procentowy udział zlewni w powierzchni regionu fizycznogeograficznych – A, podział Karpat na 
regiony fizycznogeograficzne – B (Bryndal 2014b)
Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 3. Przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika podatności terenowej Wpt w regionach fizycznoge-
ograficznych (Bryndal 2014b)
Źródło: Opracowanie własne

wydzielone zlewnie zajmują od 40% do 50% powierzchni regionu. Na Pogórzach: 
Wiśnickim, Dynowskim, Strzyżowskim, Górach Sanocko-Turczańskich, Beskidzie 
Niskim i Paśmie Babiogórskim, udział ten mieści się w przedziale od 30% do 40%. 

W środkowej części Karpat, w pasie ciągnącym się od Beskidu Orawsko-Podha-
lańskiego, przez Beskid Wyspowy i Pogórze Rożnowskie, aż po Obniżenie Gorlickie, 
oraz na Pogórzu Przemyskim, Pieninach, Tatrach Wschodnich i Kotlinie Żywieckiej, 
udział ten jest nieco niższy i wynosi 20–30%. 
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Na Pogórzach: Śląskim, Wielickim, Jasielskim, Bukowskim i Spisko-Gubałow-
skim zlewnie zajmują 14–19% powierzchni regionu. Niskie wartości (pon. 10%), 
występują w Kotlinach Śródgórskich: Orawsko-Nowotarskiej (1%), Jasielsko-Kro-
śnieńskiej (6%), Rabki Sądeckiej (10%) i Działach Orawskich (10%). 

Rycina 3, prezentuje przestrzenne zróżnicowanie wskaźnika podatności tere-
nowej (Wpt) w regionach fizycznogeograficznych. 

Analizując ryciny 2 i 3 można zauważyć wiele podobieństw. Uwzględnienie we 
wskaźniku Wpt różnic w podatności typów zlewni na formowanie gwałtownych 
wezbrań (por. równanie 1) spowodowało, że niewielkiemu obniżeniu uległa ranga 
Bieszczad Zachodnich oraz Pogórza Ciężkowickiego, w których znaczący udział mia-
ły zlewnie podobne typu B o nieco niższej podatności na formowanie gwałtownych 
wezbrań, w stosunku do typów A i B (por. tab. 1). Wzrosła natomiast ranga Beski-
du Wyspowego, w którym więcej jest zlewni najbardziej podatnych na formowanie 
gwałtownych wezbrań – typ C (por. tab. 1).

Opierając się na dwóch opisanych miarach można sklasyfikować, regiony fizyczno- 
geograficzne, pod względem ich predyspozycji do występowania gwałtownych wez-
brań. Do bardzo predysponowanych regionów należałoby zaliczyć Beskidy: Żywiec-
ki, Mały, Makowski, Wyspowy i Sądecki, Gorce, Tatry Zachodnie oraz Rów Podta-
trzański. Do regionów średnio predysponowanych należałoby zaliczyć: Beskid Ślą-
ski i Kotlinę Żywiecką, Pasmo Babiogórskie i Beskid Orawsko-Podhalański. Drugi 
zwarty obszar stanowią Pogórza Wiśnickie, Rożnowskie, Ciężkowickie, Dynowskie 
i Strzyżowskie. Trzeci obszar obejmuje: Pieniny, Beskid Niski, Bieszczady Zachodnie 
oraz Góry Sanocko-Turczańskie. Do regionów mało predysponowanych należałoby 
zaliczyć Pogórza: Śląskie, Wielickie, Bukowskie i Przemyskie oraz Obniżenie Gor-
lickie, Tatry Wschodnie i Pogórze Spisko-Gubałowskie. Do regionów bardzo mało 
predysponowanych należałoby zaliczyć Kotliny: Rabki, Sądecką, Jasielsko-Sanocką 
i Orawsko-Nowotarską oraz Pogórze Bukowskie i Działy Orawskie.

Analiza rozmieszczenia zlewni w nawiązaniu do granic regionów fizyczno- 
geograficznych miała za zadanie ocenę wpływu uwarunkowań środowiskowych na 
poziom zagrożenia związanego z występowaniem gwałtownych wezbrań. Małe roz-
miary zlewni, w których występują gwałtowne wezbrania nie pozwalają na ścisłe 
określenie tych zależności. Wydaje się, że znaczący wpływ wywiera rzeźba terenu, 
która pośrednio wpływa na wiele parametrów fizjograficznych zlewni, czyniąc je 
bardziej podatnymi na formowanie gwałtownych wezbrań. Potwierdza to rozmiesz-
czenie zlewni (ryc. 1). W kotlinach śródgórskich zostało wydzielone niewiele zlew-
ni. Warto zaznaczyć, że zagrożenie powodziowe w tych regionach, jest związane 
przede wszystkim z wezbraniami formowanymi przez deszcze rozlewne (Monogra-
fia… 1999). Wpływ rzeźby terenu, niewątpliwie widoczny, nie jest jedynym czyn-
nikiem warunkującym poziom zagrożenia związanego z występowaniem gwałtow-
nych wezbrań. Małe rozmiary zlewni powodują, że w obrębie regionów zaznacza 
się wpływ pozostałych komponentów środowiska takich jak podłoże, użytkowanie 
terenu itp. Przejawia się w tym, iż w obrębie poszczególnych regionów fizyczno- 
geograficznych występują obszary, w których zlewnie podatne na formowanie gwał-
townych wezbrań nie zostały wydzielone, mimo że pod względem cech rzeźby tere-
nu, są one podobne do pozostałej części regionu. 
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Gminy predysponowane do występowania gwałtownych wezbrań 

Ograniczeniem ekonomicznych skutków powodzi błyskawicznych powinny być 
zainteresowane przede wszystkim samorządy lokalne, ponieważ często ponoszą 
koszty związane z likwidacją szkód powodziowych. Dlatego dokonano analizy pre-
dyspozycji do występowania powodzi w nawiązaniu do gmin oraz wskazano nazwy 
zlewni w których mogą one wystąpić.

Procentowy udział zlewni podatnych na występowanie gwałtownych wezbrań 
w odniesieniu do powierzchni gminy, prezentuje rycina 4. Mediana wskazuje, że 
zlewnie te zajmują przeciętnie ok. 23% powierzchni gminy. Dla 75% gmin udział 
ten nie przekracza 41%. Tylko w 10% gmin, wartość wskaźnika przekracza 58%. 
Ranking tych gmin prezentuje tabela 2. Wysokie pozycje zajmują w nim gminy: Wil-
kowice, Szczyrk, Rzepiennik Strzyżewski, Krynica-Zdrój – miasto, Piwniczna – mia-
sto, Ujsoły oraz Hyżne. W jednostkach tych, wydzielone zlewnie zajmują ponad 80% 
powierzchni gminy. 

Ryc. 4. Procentowy udział zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań w powierzchni 
gmin
Źródło: Opracowanie własne

Tab. 2. Zestawienie gmin, w których procent powierzchni zajętej przez wydzielone zlewnie przekracza 
wartość 90 percentyla – lista rankingowa 

Lp Gmina
District

Powierzchnia gminy zajęta przez wydzielone zlewnie
District’s area covered by basins 

[%]
1 Wilkowice 99
2 Szczyrk 91

3 Rzepiennik
Strzyżewski 88

4 Krynica-Zdrój – miasto 85
5 Piwniczna – miasto 84
6 Ujsoły 82
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7 Hyżne 80
8 Jeleśnia 79
9 Ryglice 78

10 Olszanica 77
11 Andrychów – obszar wiejski 77
12 Niedźwiedź 77
13 Wielopole Skrzyńskie 76
14 Błażowa – obszar wiejski 72
15 Piwniczna-Zdrój – obszar wiejski 70
16 Brenna 68
17 Domaradz 67
18 Wiśniowa 66
19 Sędziszów Małopolski – obszar wiejski 66
20 Łękawica 63
21 Dydnia 62
22 Stryszawa 61
23 Kościelisko 60
24 Maków Podhalański – obszar wiejski 59
25 Tyrawa Wołoska 58
26 Wisła 58
27 Frysztak 57
28 Szerzyny 57

Źródło: Obliczenia własne 

W gminie Wilkowice, zlewnią podatną na formowanie gwałtownych wezbrań 
jest zlewnia rzeki Biała. W gminie Szczyrk jest to zlewnia Żylicy. W gminie Rzepien-
nik Strzyżewski są to zlewnie Rzepianki i Olszynki. W gminie Krynica-Zdrój, jest to 
zlewnia Kryniczanki. W gminie Piwniczna jest to zlewnia potoku Czercz, natomiast 
w gminie Ujsoły są to zlewnie Danielki, Cichej, Glinki i Bystrej. W gminie Hyżne 
w województwie podkarpackim są to zlewnie Tatyny i górna część zlewni potoku 
Szklarka.

W gminach: Jeleśnia, Ryglice, Olszanica, Andrychów – obszar wiejski, Niedź-
wiedź, Wielopole Skrzyńskie, Błażowa – obszar wiejski, Piwniczna-Zdrój – obszar 
wiejski, Brenna, Domaradz, Wiśniowa, Sędziszów Małopolski – obszar wiejski, Łę-
kawica, Dydnia, Stryszawa, Kościelisko wydzielone zlewnie zajmują od 60% do 80% 
powierzchni jednostki.

W gminie Jeleśnia są to zlewnie: Sopotnianki, potoku Sopot, Glinnej i Pewlicy. 
W gminie Ryglice są to zlewnie: Zalasówki, górna część zlewni Szwedki, potok bez 
nazwy (pbn) płynący od przysiółka Galia Dolna oraz Wolanka. W gminie Olszanica, 
z większych zlewni, należy wymienić: Tyrawkę, Borsukowiec, Waniówkę, Seredni-
cę, Olszankę i Kiliański Potok. W gminie Andrychów są to zlewnie: Targaniczanki, 
Wieprzówki, pbn w Sułkowicach i Zagórniku oraz górna część zlewni Inwałdzianki. 

W gminie Niedźwiedź są to zlewnie: Porębianki i Koniny. W gminie Wielopo-
le Skrzyńskie są to zlewnie: Brzezinki, Iwiernej i górna część Wielopolki (powyżej 
Wielopola Skrzyńskiego). W gminie Błażowa są to zlewnie: Piątkówki oraz potoków: 
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Izwór, Ryjak, Lecka i Wojanka. W gminie Piwniczna są to zlewnie: Łomniczan-
ki i Wierchomlanki. W Brennej są to przede wszystkim zlewnie: Brennicy, Leśni-
cy i Schodnicy. W gminie Domaradz jest to zlewnia Golcówki. W gminie Wiśniowa 
(podkarpackie) warto wymienić zlewnie: Pstrągówki i Szufnarówki, natomiast resz-
tę obszaru gminy zajmują źródłowe fragmenty zlewni, których przeważająca część 
jest już położona na terenie sąsiedniej jednostki administracyjnej. W gminie Sędzi-
szów Małopolski jest to zlewnia potoku Budzisz. W gminie Łękawica jest to zlewnia  
Kocierzanki. W gminie Dydnia to m.in. zlewnie Borownicy, Witryłówki, Krzywego 
Potoku, Niebockiego Potoku oraz Świnki. W gminie Stryszawa są to zlewnie Lachów-
ki i Stryszawki, natomiast w gminie Kościelisko zlewnie: Siwej Wody oraz Kościeli-
skiego Potoku. 

Warto również wymienić zlewnie: Grzechynki, Groniówki, Cedynki, Wieprz-
czanki Żarnowskiej Wody (gmina Maków Podhalański), Rogatki i Berezki (Tyrawa 
Wołoska), potoków Jawornik, Dziechcinki, Kopydło oraz górną część Wisły powyżej 
miejscowości Wisła (gmina Wisła). 

W gminie Frysztak są to zlewnie: Gogołowki i Stępinki natomiast, w gminie Sze-
rzyny to zlewnie: Czermianki oraz potoki bez nazwy w Żurowej, Święcanach, Sze-
rzynach i Jabłonicy.

Ryc. 5. Wskaźnik podatności terenowej w gminach
Źródło: Opracowanie własne

Rycina 5 prezentuje zróżnicowanie wskaźnika podatności terenowej (Wpt) 
w gminach. Warto również zwrócić uwagę, że rankingi gmin przeprowadzone we-
dług kryterium: procent powierzchni zlewni w gminie oraz wartość wskaźnika po-
datności terenowej (Wpt) różnią się od siebie (tab. 2, 3). Mimo, że zastosowano takie 
same zasady tworzenia rankingu (10% gmin z najwyższymi wartościami % i Wpt), 
połowa gmin uwzględniona w tabeli 2 została wykluczona. Okazuje się, że wskaźnik 
Wpt w odniesieniu do jednostek o mniejszej powierzchni (gminy) bardziej różnicu-
je badaną zbiorowość. Faworyzuje jednostki, w których znajdują się zlewnie wyso-
ko podatne na generowanie gwałtownych wezbrań (typy C i A) a obniża rangę tych 
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gmin, w których wydzielone zlewnie zajmują znaczącą powierzchnię, ale w gminie 
dominują zlewnie (typ B), które charakteryzowały się nieco niższą podatnością na 
formowanie gwałtownych wezbrań niż typy A i C (por. tab. 1). 

Tab. 3. Zestawienie gmin, w których wartość wskaźnika predyspozycji terenowej (Wpt) przekracza 
wartość 90 percentyla – lista rankingowa 

Lp Gmina 
District Wpt

1 Krynica-Zdrój – miasto 154
2 Laskowa 152
3 Maków Podhalański – obszar wiejski 135
4 Rzepiennik Strzyżewski 126
5 Andrychów – obszar wiejski 123
6 Wilkowice 117
7 Dydnia 116
8 Ciężkowice – obszar wiejski 116
9 Żegocina 115

10 Budzów 114
11 Świnna 113
12 Stary Sącz – obszar wiejski 112
13 Wiśniowa 109
14 Czchów – miasto 109
15 Ujsoły 108
16 Kamienica 108
17 Lanckorona 105
18 Limanowa (gm. miejska) 102
19 Lipnica Murowana 95
20 Szczyrk 94
21 Gnojnik 93
22 Jordanów 91
23 Zagórz – obszar wiejski 89
24 Olszanica 89
25 Wisła 88
26 Czorsztyn 88
27 Ryglice 87
28 Sułkowice – obszar wiejski 87

Źródło: Obliczenia własne, Wpt – wskaźnik podatności terenowej

Zatem, do gmin zestawionych w tabeli 2 należy dodać kilkanaście jednostek, 
w których procentowy udział w powierzchni gminy nie jest duży, jednakże, na ich 
terenie znajdują się zlewnie typów A i C, charakteryzujące się wysoką podatnością 
na występowanie gwałtownych wezbrań (tab. 3). 

Do jednostek administracyjnych predysponowanych do występowania gwał-
townych wezbrań, należałoby wliczyć takie gminy jak: Laskowa, Żegocina, Budzów, 
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Świnna, Stary Sącz – obszar wiejski, Czchów – miasto, Kamienica, Lanckorona, Lima-
nowa (gm. miejska), Lipnica Murowana, Gnojnik, Jordanów, Zagórz – obszar wiejski, 
Czorsztyn, Sułkowice – obszar wiejski. 

W gminie Laskowa i Żegocina są to zlewnie potoków: Nagórski, Kamionka, Ja-
worzyna, pbn Ujanowice przysiółek Pod Mycyną, Sanka i Rozdzielec. W gminie Bu-
dzów są to: Paleczka, Skorutówka i Krzywy Potok. W gminie Świnna są to zlewnie: 
Trzebinki i Pewlicy. 

W gminie Stary Sącz są to zlewnie: Jaworzynki, Przysietnickiego Potoku, Gra-
bowskiego Potoku, potoku Jaworów, oraz pbn w Cyganowicach i Mostkach. W gmi-
nie Czchów jest to zlewnia Zeliny Czchowskiej. W gminie Kamienica są to zlewnie: 
Szczawy, Zbłudzy, potoków Głębiec i Wojtasy oraz Zasadnego Potoku. W gminie 
Lanckorona to zlewnie potoków Cedron, Jastrzębki oraz pbn w Zembrzycach Wiel-
kich. W gminie Limanowa są to dolne fragmenty zlewni potoków: Mordarka, Jabło-
niec, Sowlina i Sucha Sowlina. W gminie Lipnica Murowana są to zlewnie potoku 
Łużyca i górna część Uszwicy. W gminie Gnojnik jest to zlewnia Starej Rzeki oraz 
potoki w miejscowościach: Gosprzydowa, Gnojnik, Podwiśniowa i Uszew. W gminie 
Jordanów są to zlewnie Dzialskiego Potoku i Głazówki. W gminie Zagórz są to zlew-
nie Kalniczki potoku Brzozowiec, Brodek, Wani oraz potok bez nazwy w Płaszarni. 
W gminie Czorsztyn są to zlewnie cieków Piekiełko, Mizerzanka, Kluszkowianka. 
W gminie Sułkowice jest to górna część zlewni potoku Jasieniczka.

Podsumowując, można stwierdzić, że w świetle zastosowanych wskaźników, 
bardziej predysponowane do występowania powodzi błyskawicznych są regiony fi-
zycznogeograficzne położone w zachodniej i południowej części Karpat. Należy to 
wiązać z większą liczbą zlewni typów A i C, które charakteryzują się wysoką podat-
nością na formowanie wezbrań (ryc. 1, tab. 1). 

Lokalność tego typu powodzi skutkuje tym, że cechy regionu nie znajdują ści-
słego odzwierciedlenia w rozmieszczeniu zlewni podatnych na występowanie po-
wodzi błyskawicznych. 

Warto również podkreślić, pomimo iż w Karpatach zidentyfikowano ponad 500 
zlewni podatnych na formowanie gwałtownych wezbrań, to wysokie predyspozycje 
do występowania powodzi błyskawicznych stwierdzono w 43 gminach (tab. 2 i 3), 
co stanowi ok. 15% wszystkich gmin karpackich. 

Przeciwdziałanie ekonomicznym skutkom powodzi błyskawicznych

Straty powodowane przez powodzie błyskawiczne, często stanowią znaczą-
cy odsetek dochodów gmin, a ich likwidacja trwa niekiedy wiele lat. Warto jednak 
podkreślić, że to właśnie lokalne samorządy mają wiele narzędzi (Ustawa o plano-
waniu… 2003; Ustawa prawo wodne… 2001), które pozwalają ograniczyć ekono-
miczne skutki powodzi błyskawicznych (Bryndal 2014d, e; Konieczny i in. 2012). 
Stefan Ziemnicki po powodzi w Piaskach Szlacheckich w 1956 r. (Ziemnicki 1956) 
sformułował wniosek, że w małych zlewniach, najskuteczniejszą metodą ochrony 
przed skutkami powodzi błyskawicznych jest przestrzeganie zasady „odsunięcia lu-
dzi od wody” – ograniczenie tzw. ekspozycji na powódź. Odpowiednio prowadzone 
planowanie przestrzenne w obrębie zlewni, ze szczególnym uwzględnieniem ob-
szarów położonych w obrębie dna doliny, jest najlepszym sposobem pozwalającym 
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ograniczyć ekonomiczne skutki lokalnych powodzi błyskawicznych. W małych zlew-
niach, w których najczęściej występują powodzie błyskawiczne, to właśnie samo-
rządy lokalne decydują o sposobie ich zagospodarowania (Ustawa o planowaniu… 
2003; Ustawa prawo wodne… 2001). 

W ograniczeniu ekonomicznych skutków powodzi błyskawicznych ważne są 
również działania, które pozwolą przygotować się na powódź – tzw. ograniczenie 
wrażliwości na powódź. Wydaje się, że szeroko pojęta edukacja powodziowa winna 
być pierwszym z elementów tych działań. Powinna być prowadzona zarówno wśród 
tzw. decydentów, jak i wśród mieszkańców. Jej celem musi być uświadamianie za-
grożenia związanego z powodziami błyskawicznymi oraz sposobów przygotowania 
na powódź i reagowania na nią (Konieczny i in. 2012). Wydaje się, że wskazanie 
gmin, a w ich obrębie zlewni predysponowanych na występowanie gwałtownych 
wezbrań, powinno przyczynić się do zwiększenia świadomości zagrożenia związa-
nego z występowaniem powodzi błyskawicznych i podjęciem działań, które pozwolą 
ograniczyć ekonomiczne skutki tych zjawisk.

Podsumowanie

Ograniczenie ekonomicznych skutków powodzi błyskawicznych jest możliwe 
dzięki prowadzeniu działań na rzecz ograniczenia tzw. ekspozycji i wrażliwości na 
powódź. Są to działania prewencyjne, które należy podjąć wcześniej. Aby skutecz-
ność tych działań była jak najwyższa, istotną jest informacja mówiąca o tym, w któ-
rych regionach/gminach/zlewniach tego typu działania należy prowadzić. W nie-
mniejszej pracy podjęto próbę wskazania tych obszarów.

Zastosowana w pracy metoda pozwoliła również przeprowadzić swoistego 
rodzaju diagnozę poziomu zagrożenia związanego z występowaniem powodzi bły-
skawicznych w Karpatach. Zastosowano do tego nowe podejście badawcze, w któ-
rym oceny poziomu zagrożenia w regionach i gminach, dokonano na podstawie 
rozmieszczenia zlewni podatnych na występowanie gwałtownych wezbrań. Wydaje 
się, że takie podejście badawcze uzupełnia dotychczas stosowane metody badań, 
które oparte były na przestrzennej analizie rozmieszczenia odnotowanych już po-
wodzi. Zaproponowane podejście pozwala na swoistego rodzaju prognozę związaną 
z występowaniem powodzi błyskawicznych (wskazuje konkretne zlewnie i gminy), 
zwiększając w ten sposób możliwości wcześniejszego przygotowania się na powódź 
i ograniczenia ekonomicznych skutków tych zjawisk.
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Streszczenie
Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych z planowaniem przestrzennym obsza-
ru gmin miejsko-wiejskich odzwierciedlających politykę władz lokalnych w odniesieniu do 
kierunków ich rozwoju, dyspozycji w zakresie sposobów zagospodarowania administrowa-
nego przez siebie terytorium. Aktualnie występujące zjawiska wskazują na bardzo zróżnico-
wane podejście władz gminnych szukających wzmacniania gospodarczego w występujących 
wewnętrznych zasobach jednostek osiedleńczych. Prowadzone badania w obszarze woje-
wództwa małopolskiego skupiają się na badaniu zapisów studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego – ich odniesienia do obecnego zagospodarowania 
przestrzennego i możliwości kształtowania relacji pomiędzy poszczególnymi miejscowościa-
mi gminnymi w celu wzmacniania ich potencjału gospodarczego. 

Słowa kluczowe: małe miasta; ośrodki gminne; planowanie przestrzenne; potencjał 
rozwojowy

The policy of development in relations of city-rural commune centres in a given 
commune. The example of the Małopolskie province

Abstract
The paper is focused on the issues related to spatial planning in areas of city-rural commu-
nes, reflecting the policy of local authorities in reference to directions of their development, 
instructions in the scope of methods of management of the territory under their administra-
tion. The current phenomena indicate a highly diversified approach of commune authorities 
seeking to find economic strengthening in the internal resources of settlement units. The stu-
dies conducted in the area of the Małopolskie province are concentrated on examining Study 
of the Conditions and Directions of the Spatial Management and their reference to the current 
spatial management and possibilities of shaping relations between particular commune loca-
tions in order to strengthen their economic potential.

Key words: commune centres; development potential; small towns; spatial planning
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Wstęp

Planowanie przestrzenne należy do najważniejszych narzędzi służących realizacji 
polityki przestrzennej gminy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego, obejmujące swym zasięgiem gminę w jej granicach administra-
cyjnych tworzy wizję przyszłego wykorzystywania jej terenu. Stanowi podstawę do 
konkretyzowania zasad kształtowania obszaru w miejscowych planach zagospoda-
rowania przestrzennego uwzględnianych w działalności inwestycyjnej. Planowa-
ne kierunki rozwoju dają wyraz oczekiwań władz samorządowych w stosunku do 
zarządzanego przez nie terytorium poprzez optymalne wykorzystanie istniejące-
go potencjału gminy. Można zatem uznać je za wyraz polityki przestrzennej władz 
gminnych, skupionej na dążeniu do poprawy jakości życia mieszkańców, ochrony 
istniejących wartości przyrodniczych i kulturowych oraz tworzeniu warunków do 
rozwoju gospodarczego. Analiza dokumentów planistycznych, szczególnie SUiKZP 
(Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) dla gmin 
miejsko-wiejskich pozwala na określanie tendencji w zakresie przeznaczenia tere-
nów pod wskazane formy użytkowania, decydujące o relacjach pomiędzy obszarami 
wiejskimi i ośrodkiem miejskim.

 Aktualne zmiany oraz prognozy rozwojowe gmin miejsko-wiejskich wpisują się 
w problematykę zagadnień związanych zarówno z dominującymi w nich powierzch-
niowo terenami wiejskimi, jak i miastami. Badania i prognozy dla terenów wiejskich 
w większości opracowań postrzegają je jako obszary podlegające przeobrażeniom 
związanym z wielokierunkowym rozwojem opartym na egzo i endogenicznych uwa-
runkowaniach (Bański 2008; Miszczuk 2009; Łysoń 2011; Zioło 2011; Kamińska, 
Heffner 2008). Małe miasta stanowiące „stolice” gminne wyróżniają się z terytorium 
zwartością przestrzenną, większą w stosunku do terenów wiejskich ofertą zróżni-
cowanych usług. Posiadają zazwyczaj większą liczbę mieszkańców niż wsie. „Wieś 
i małe miasto przenikają się wzajemnie w wielu płaszczyznach, m.in. w przestrzen-
nej, gospodarczej, organizacyjnej i społeczno-kulturowej” (Rajman 2006). Relacje 
małe miasto–obszar wiejski rozpatrywane w kontekście diagnozowania przyszłości 
miasteczek też wynikać muszą ze wzajemnych oddziaływań pomiędzy miastecz-
kiem a wsią: „bezpośrednie, wzajemne powiązania z zapleczem wiejskim – rolni-
czym, nastawionym na turystykę, uprzemysłowionym, często również zurbanizowa-
nym – mają kluczowe znaczenie dla ośrodków małych. Równocześnie małe miasta 
nie tylko mogą pośredniczyć (i często pośredniczą) w potencjalnych możliwościach 
rozwoju wsi, ale i zwykle przejmują większość z pojawiających się inicjatyw oraz 
aktywności, zarówno w układach ponadlokalnych, jak i w otaczającym je zapleczu 
wiejskim” (Heffner 2008). 

Współodpowiedzialność za rozwój gminy przyczynia się do budowy związku 
pomiędzy ośrodkiem gminnym miastem i wsiami. Można przyjąć następujące rela-
cje w gminach miejsko-wiejskich:

–– dominujący ośrodek miejski (miasto o potencjale gospodarczym wynikają-
cym między innymi ze znajdujących się usług ponadlokalnych i miejscach 
pracy w przemyśle, rozwoju małej przedsiębiorczości) i słabo rozwijające 
się tereny wiejskie (np. brak warunków do rozwoju funkcji rolniczych lub 
turystycznych),
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–– dominacja gospodarcza terenów wiejskich (wynikająca np. z walorów tury-
stycznych) tworzących atrakcyjne miejsca pracy oraz miasto o słabych podsta-
wach rozwojowych,

–– uzupełnianie się wzajemne terenów miejskich i wiejskich w ramach podobnych 
funkcji gospodarczych (np. zaplecze dla działalności turystycznej ośrodków 
wiejskich lub powstawanie miejsc pracy na terenach wiejskich wspomagające 
działalność gospodarczą miasta),

–– zróżnicowanie funkcjonalne terenów miasta i wiejskich zapewniające rozwój 
dla całej gminy.
Ze względu na prawidłowe warunki rozwoju, decydujące o wzroście poziomu 

życia mieszkańców, najkorzystniejsze sytuacje w gminie powstają poprzez zapew-
nienie możliwości współpracy lub uzupełniania się terenów wiejskich i miejskich. 
Sprzyjać temu mogą trafne decyzje podjęte w dokumentach z zakresu planowania 
przestrzennego. 

Jednym z celów badań było sprawdzenie, które modele z wyżej przyjętych są 
aktualnie dominujące, i w jakim stopniu polityka przestrzenna prowadzona przez 
władze lokalne zmienia lub wykorzystuje istniejące zależności. Badania dotyczą-
ce relacji pomiędzy miastem a wiejskim terytorium gminy zamieszczone w zapi-
sach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin 
miejsko-wiejskich przeprowadzone zostały w odniesieniu do terenu województwa 
małopolskiego.

Charakterystyka wielkościowa gmin miejsko-wiejskich województwa 
małopolskiego

W skład województwa małopolskiego wchodzi 47 gmin miejsko-wiejskich. 
Wśród tych gmin ośrodek miejski siedziba gminy, liczył do 10 tys. mieszkańców 
w przypadku 29 gmin, a w 12 od 10 do 20 tys. mieszkańców, w 6 miastach przekra-
czał 20 tys. mieszkańców. 

 Z badań wyłączone zostały gminy z miastami powyżej 20 tys. mieszkańców 
(6 gmin) oraz górskie, ze względu na specyfikę terenu (7 gmin)1. Pod względem licz-
by mieszkańców we wszystkich gminach dominują miasta. Najmniejsze miasto to 
Zakliczyn – 1534 osób, liczba mieszkańców w gminach waha się od około 5,8 tys. 
osób (gmina Nowe Brzesko) do ponad 40,5 tys. mieszkańców (gmina Myślenice). 
Bardzo zróżnicowane są proporcje pomiędzy liczbą mieszkańców terenów wiej-
skich poszczególnych gmin miejskich. W większości gmin kształtują się one między 
2:1 a 3:1 (w gminie Zakliczyn proporcje wynoszą około 7:1). Jednak takie miasta 
jak Wadowice, Kęty, Brzeszcze, Dąbrowa Tarnowska, Miechów, Chełmek, Libiąż, 
przewyższają liczbą mieszkańców tereny wiejskie. Wpływ na sytuację ludnościową 
gmin ma liczba sołectw wahająca się od 2 (gminy Libiąż, Chełmek) do 34 (Miechów) 
oraz wielkość powierzchni (od 27,24 km2 – gmina Chełmek do 153,7 km2 – gmina 
Myślenice). 

1–Górskie gminy miejsko-wiejskie woj. małopolskiego to Stary Sącz, Maków Podhalański 
oraz gminy uzdrowiskowe: Szczawnica Zdrój, Rabka-Zdrój, Muszyna Zdrój, Piwniczna-Zdrój, 
Krynica-Zdrój.
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Ryc. 1. Rozmieszczenie gmin miejsko-wiejskich w obszarze woj. małopolskiego
Miasta: 1. – < 10 tys. mieszkańców, 2. – 10–20 tys. mieszkańców 3. – > 20 tys. mieszkańców, 4. – miasta w gmi-
nach wytypowanych do szczegółowych badań, 5. – tereny pogórza, 6. – tereny górskie, 7. – tereny zurbanizo-
wane (za Czarnecki A. 2010), 8. – obszary funkcjonalne miast (za Miejskie obszary funkcjonalne 2011)
Źródło: Opracowanie autorki

Główne determinanty przestrzenne rozwoju gmin miejsko-wiejskich 
województwa małopolskiego 

Zróżnicowane uwarunkowania przestrzenne rozwoju gmin, w dużym stopniu 
wynikają ze specyfiki położenia poszczególnych miejscowości w regionie. Poniżej 
wskazane zostały najistotniejsze cechy regionu stanowiące zewnętrzne determi-
nanty decydujące o ich rozwoju i ponadlokalnym znaczeniu: 

–– położenie geograficzne i warunki przyrodnicze. Województwo małopolskie na-
leży do bardzo zróżnicowanych pod względem ukształtowania terenu, budo-
wy geologicznej, klimatu, warunków hydrologicznych i glebowych. Ponad 2/3 
województwa położone jest w obrębie Karpat. Bardzo istotnym walorem jest 
różnorodność przyrodnicza. Tereny najcenniejsze przyrodniczo objęte ochro-
ną prawną zajmują prawie 58% powierzchni województwa – głównie w jego 
karpackiej części. Najkorzystniejsze gleby do prowadzenia działalności rolni-
czej (w przewadze klas I–III) znajdują się w północnej jego części2. W grupie 

2–Klasy I–III stanowią 33% areałów użytków rolnych woj. małopolskiego.
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analizowanych gmin bardzo dobre warunki dla rolnictwa występują w gmi-
nach: Słomniki, Miechów, Proszowice, Nowe Brzesko, Wolbrom, Skała. Walory 
środowiska przyrodniczego decydują o atrakcyjności krajobrazowej szeregu 
gmin Pogórza: Ciężkowic, Czchowa, Nowego Wiśnicza, Ryglic, Tuchowa, Zakli-
czyna, a także Alwerni, Krzeszowic i Skały,

–– dostępność komunikacyjna – jest uważana za jeden z najistotniejszych czyn-
ników stymulujących aktywność gospodarczą terenów wiejskich i mobilność 
mieszkańców (Semczuk, Uliszak, Wiedermann 2013). Dostępność autostrady 
podnosi atrakcyjność gmin. W zasięgu zjazdu z autostrady znajdują się gmi-
ny: Libiąż i Chełmek (węzeł Chrzanów), Żabno, Dąbrowa Tarnowska (węzeł 
Krzyż), Niepołomice (węzeł Szarów), Brzesko (węzeł Brzesko)3. Powstające 
obszary działalności gospodarczej wiążą się z możliwością obsługi z dróg kra-
jowych i wojewódzkich (m.in. Alwernia, Dąbrowa Tarnowska, Wojnicz, Myśle-
nice, Zator). Zminimalizowane znaczenie kolei zaczyna ponownie powracać 
jako istotny środek transportu, 

–– stopień urbanizacji i położenie w stosunku do większych ośrodków miej-
skich. Wiejskie i niewiejskie (zurbanizowane) obszary wyznaczone jako 
liczba mieszkańców na 1 km² odzwierciedlają uogólniony na poziomie gmi-
ny stopień urbanizacji terenu4. Aktualnie główną determinantą rozwojową 
gmin jest ich położenie w stosunku do większych ośrodków miejskich. Gminy 
i znajdujące się w nich małe miasta, będące w strefie oddziaływania dużego 
ośrodka znajdują się w znacznie lepszej sytuacji niż miejscowości położone 
peryferyjnie (Heffner 2011; Bański 2008; Domański 2008). Wyznaczone ob-
szary funkcjonalne miast (KPZK 2030, 2012) wskazują potencjalne możliwo-
ści szybszego rozwoju położonych w ich obszarze miejscowości. Potwierdza-
ją to w pełni studia dotyczące miejscowości Krakowskiego Obszaru Metropo-
litalnego stanowiącego obszar funkcjonalny Krakowa (Węcławowicz-Bilska, 
Zuziak 2008). 

Walory kulturowe i struktura przestrzenna 

Walory kulturowe zarówno materialne (obiekty i zespoły zabytkowe), jak 
i niematerialne (lokalne tradycje i obyczaje) decydują o atrakcyjności turystycznej. 
Większość z omawianych małych miasteczek oraz wsi posiada bogatą historię i cen-
ne zabytki. Należy tu wymienić przede wszystkim: Ciężkowice, Zakliczyn, Nowy Wi-
śnicz, Tuchów, Biecz, Kalwarię Zebrzydowską, Niepołomice. 

Struktura osadnictwa odzwierciedlona w wielkości i liczbie miejscowości na da-
nym terenie, a także stopień ich zwartości, warunkuje rodzaj relacji pomiędzy nimi, 
skutkuje kierunkami ciążenia zabudowy, jak również możliwościami jej przekształ-
cania. Cechą przestrzenną gmin jest czytelność ośrodka miejskiego posiadającego 
utrwalony historycznie układ śródmiejski, lub jak w przypadku miast wyrosłych 

3–Węzeł autostradowy (dostępny w zakresie do 16 km).
4–Podział na tereny wiejskie i zurbanizowane został przyjęty na podstawie kryterium 

określonego przez OECD wg. którego tereny wiejskie to tereny, na których gęstość zaludnie-
nia nie przekracza 150 osób/km2 (Dmochowska 2011).
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z osiedli przemysłowych, uwidocznionego poprzez koncentrację zabudowy wielo-
rodzinnej powiązanej z zakładem pracy (Chełmek, Brzeszcze, Libiąż), czy wreszcie 
wyróżniającego się poprzez zwartości zabudowy przekształconego układu dawnej 
wsi (Świątniki Górne, Sułkowice). Wsie, w zależności od specyfiki gminy, posiada-
ją swoją część centralną o większym nasyceniu usług. Do nowych zjawisk należy 
przenoszenie, w wyniku budowy nowych zespołów usługowych i stref działalności 
gospodarczej, środka ciężkości miejscowości w tereny obrzeżne (np. Proszowice-
-Opatkowice) oraz rozciąganie się zabudowy wzdłuż ciągów komunikacyjnych za-
cierające granice poszczególnych zespołów osiedleńczych.

Warunki wewnętrzne

Warunki wewnętrzne często determinowane są przez cechy regionu, jednak 
o specyfice gminy decydują również lokalne czynniki: krajobraz i środowisko przy-
rodnicze, zachowane walory kulturowe, ale również warunki życia wynikające z sy-
tuacji mieszkaniowej, rynku pracy i usług. 

W omawianych gminach dominującą rolę odgrywa miasto jako ośrodek o naj-
większej liczbie usług i miejsc pracy. W niektórych istnieje układ „biegunowy” – mia-
sto i ośrodek wiejski wspierają rozwój gminy, tak jak np. Żabno – Niedomice, Nowy – 
Stary Wiśnicz, Brzesko-Okocim. W szeregu gmin można zauważyć szczególny „iden-
tyfikator” funkcjonalny lub kulturowy wyróżniający się, budujący „markę” gminy na 
zewnątrz i pozwalający na budowę jej ponadlokalnego znaczenia.

Zestawienie powyższych cech gmin miejsko-wiejskich stanowiących podstawę 
do decyzji planistycznych przedstawia tabela nr 1. 

–– dostępność została określona na podstawie przebiegu linii kolejowej, drogi 
krajowej lub wojewódzkiej przez teren gminy oraz dostępności do węzła auto-
stradowego. Gmina Alwernia przez którą przebiega autostrada posiada aktual-
nie niepełny zjazd czyni jednak starania o rozbudowę węzła, 

–– przynależność do terenów rolniczych została określona na podstawie gęstości 
zaludnienia gminy według OECD (na podstawie Czarnecki 2008), 

–– walory przyrodnicze, określono na podstawie występowania na terenie gminy 
wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody takich jak: park narodowy, 
park krajobrazowy, obszar chronionego krajobrazu. Brane zostały również pod 
uwagę obszary Natura 2000, 

–– dominujące aktualnie funkcje w gminach (tereny wiejskie i miasto) przyjęte 
zostały na podstawie ogólnej charakterystyki zawartych w gminnych doku-
mentach i danych statystycznych. Miasto koncentrujące funkcje pozarolnicze 
i będące centralnym ośrodkiem dla gminy zostało sklasyfikowane zawsze jako 
wielofunkcyjne. W niektórych miastach występują funkcje wyraźnie dominu-
jące np. związane z przemysłem, turystyką czy szczególnymi ponadlokalnymi 
usługami, 

–– zostały również wyróżnione gminy, w których występują miejsca o szczegól-
nym znaczeniu, tworzące pewien rodzaj rozpoznawalnego symbolu gminy 
o ponadgminnym znaczeniu. 
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Tab. 1. Zestawienie głównych cech wybranych gmin miejsko- wiejskich woj. małopolskiego

Gmina miejsko-
wiejska – 

wielkość miasta

Ludność 
gminy/miasta Liczba sołectw

Uwarunkowana regionalne Dominujące 
funkcje
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Miasta poniżej 10 tys. mieszkańców
Alwernia 12793/3459 10 AGK R pk mp w ⊗
Biecz 17052/4704 10 GK U n mt rt ⊗
Bobowa 9564/2996 7 WK R n m r
Chełmek 13086/9216 2 AWK U - mp p
Ciężkowice 11233/2480 12 WK R pk ock mt rt ⊗
Czchów 9640/2364 9 G R pk ock mt tr
Dobczyce 14998/6417 13 W U - mpt r
Kalwaria Zebrz. 19835/4608 13 GWK U n mzt r ⊗
Nowe Brzesko 5830/1663 13 GW R - m r
Nowy Wiśnicz 13459/2768 11 W R pk mt rt ⊗
Proszowice 16464/6242 29 W R - ma r
Radłów 9738/2739 13 W R ock n mr r
Ryglice 11689/2880 7 R pk ock mr r
Skała 10281/3744 16 W R pn pk md rt
Słomniki 13791/4442 25 GWK R - m r
Sułkowice 14552/6537 4 W R - m r
Szczucin 13325/4175 17 GWK R - m r
Świątniki Górne 9518/2364 4 U - mdz dr
Tuchów 18140/6729 13 GK R pk ock tm r ⊗
Wojnicz 13305/3428 14 G R ock mp r
Wolbrom 23477/8926 26 WK R pk n m r
Zakliczyn 12397/1646 23 W R pk ock m rt ⊗
Zator 9288/3694 9 GWK U n mt r ⊗
Żabno 19064/4277 19 AW U n m rp

Miasta 10 –20 tys. mieszkańców
Brzesko 36343/17193 9 AGWK U ock ma r ⊗
Brzeszcze 21675/11691 5 WK U n mp p
Dąbrowa Tar. 21087/11861 12 AGK R ma r
Kęty 34260/19151 6 GWK U n mp r
Krzeszowice 32474/10281 18 GK U pk n mtd tpr ⊗
Libiąż 22802/17374 2 AWK U mp p
Miechów 19940/11845 34 GWK R ock ma r
Myślenice 42828/18383 16 GW U ma rt ⊗
Niepołomice 25057/10482 12 AGW U n mp drt ⊗
Wadowice 38068/19356 15 GK U pk n ma rt ⊗

Źródło: Opracowanie autorki 
Uwarunkowania regionalne:
Dostępność: A – węzeł autostradowy (dostępny w zakresie do 16 km), G – droga krajowa, W – droga wojewódz-
ka, K – kolej; Urbanizacja: R – obszar rolniczy, U – obszar zurbanizowany; Atrakcyjność przyrodnicza: pn – park 
narodowy, pk – park krajobrazowy, ock – obszar chronionego krajobrazu, n – Natura 2000
Dominujące funkcje: m – miejska wielofunkcyjna, p – przemysłowa, a – administracyjna (siedziba powiatu), 
p – przemysłowa, t – turystyczna, d – mieszkaniowa, z – rzemieślnicza, r – rolnicza
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Za szczególne miejsca w gmianach uznano: Nieporaz – studio filmowe Alvernia 
Studios w Nieporazie (gmina Alwernia), Biecz zabytkowy zespół miejski, kościółek 
w Binarowej wpisany na listę UNESCO (gmina Biecz), browar i zabytkowy pałac Go-
etzów w Okocimiu (gmina Brzesko), Rezerwat Skamieniałe miasto, Dworek Pade-
rewskiego w Kąśnej (gmina Ciężkowice), wpisany na listę UNESCO Krajobrazowy 
Zespół Manierystycznego Parku Kalwarii Zebrzydowskiej (gmina Kalwaria Zebrzy-
dowska), Klasztor w Czernej, pole golfowe w Paczółtowicach (gmina Krzeszowice), 
wyciąg na górę Chełm (gmina Myślenice), zamek królewski, Puszcza Niepołomicka 
(gmina Niepołomice), wzgórze zamkowe i klasztorne (gmina Nowy Wiśnicz), zespół 
klasztorny – Sanktuarium Maryjne (gmina Tuchów), Wadowice – miasto św. Jana 
Pawła II (gmina Wadowice), Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach (gmina 
Zakliczyn), Centrum rozrywki w Zatorze (gmina Zator). 

Zestawione w tabeli informacje ilustrują zróżnicowanie wewnętrznych i ze-
wnętrznych uwarunkowań będących podstawą do określania kierunków przekształ-
ceń przestrzennych gmin. Ze względu na cechy regionalne zostały wydzielone grupy 
gmin o zbliżonych warunkach rozwojowych.

Gminy: 
–– położone w strefie podmiejskiej. Należą do nich gminy miejsko-wiejskie poło-

żone bezpośrednio w sąsiedztwie Krakowa – Świątniki Górne i Niepołomice, 
–– należące do miejskiego obszaru funkcjonalnego Krakowa: Myślenice, Niepoło-

mice, Dobczyce, a także Dąbrowa Tarnowska należąca do obszaru funkcjonal-
nego Tarnowa 5, 

–– położone w obszarach mocno zurbanizowanych. Jako obszary silnie zurbanizo-
wane zostały przyjęte gminy o gęstości zaludnienia powyżej 350 osób/km². Do 
gmin tu położnych należą: Chełmek, Brzeszcze, Brzesko, Libiąż, Kęty6, 

–– położone w obszarach zurbanizowanych o walorach krajobrazowych. Są to 
gminy, w których występują wysokie walory środowiska przyrodniczego i sto-
sunkowo wysokie zagęszczenie ludności (powyżej 150 osób/ km²). Należą 
gminy: Alwernia, Biecz, Bobowa, Kalwaria Zebrzydowska, Nowy Wiśnicz, Tu-
chów, Wojnicz, Wolbrom, Zator, Krzeszowice, Wadowice, 

–– położone w terenach rolniczych. Do ich wydzielenia podobnie zostało zasto-
sowane przede wszystkim kryterium zagęszczenia ludności poniżej 150 osób/
km2. Należą do nich gminy: Skała, Nowe Brzesko, Słomniki, Miechów, Szczucin. 
Dodatkowo do tej grupy przyjęte zostały gminy typowo rolnicze lekko przekra-
czające przyjęte kryterium wielkościowe: Proszowice, Żabno, Sułkowice, 

–– położone w obszarach rolniczych o walorach krajobrazowych. Stanowią je gmi-
ny położone na terenach wiejskich (poniżej 150 osób/ km²) o dużych walorach 
krajobrazowych. Są to: Ciężkowice, Czchów, Radłów, Ryglice, Zakliczyn. 

5–Na podstawie mapy Miejskie obszary funkcjonalne opracowanej w Instytucie Geogra-
fii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN pod kierunkiem P. Śleszyńskiego dla Minister-
stwa Rozwoju Regionalnego jako mapy diagnostycznej. Stan przestrzennego zagospodaro-
wania kraju 2011 wykonanej na potrzeby KPZK. http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/
polityka_przestrzenna/kpzk/strony/koncepcja_przestrzennego_zagospodarowania. 

6–Gęstość zaludnienia w 2013 roku przyjęta na podstawie Vademecum Samorządowca 
http://krakow.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca. 
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Uwarunkowania wynikające z położenia gmin w regionie mają przełożenie na 
wewnętrzne możliwości rozwojowe tworząc gminy o większym lub mniejszym po-
tencjale rozwoju i randze w regionie.

Polityka przestrzenna wybranych gmin miejsko-wiejskich w zapisach studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Kryteria wyboru gmin 

Każda gmina ma obowiązek posiadania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty w pierwszej wersji powstawały na 
mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym7. Najwięcej 
z nich uchwalono w latach 1997–1999 oraz po wejściu w życie ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym8. Stanowią główny 
wyznacznik kierunków kształtowania przestrzennego gminy. Częściowe lub całko-
wite zmiany dokumentów, w różnych okresach czasu, uzależnione są od lokalnych 
potrzeb. Część gmin funkcjonuje na materiałach powstałych w pierwszym okresie 
ich tworzenia. Zmiany dla poszczególnych fragmentów stanowi „wklejenie” nowej 
zawartości do istniejących dokumentów. Część dokumentów opracowano w ostat-
nich latach jako całkiem nowe. Aktualnie wprowadzane zmiany do studium wynika-
ją między innymi z dużej aktywności gospodarczej gmin, pozyskiwania inwestorów 
i możliwości wprowadzania przedsięwzięć wspieranych przez fundusze europejskie. 

Wybór gmin do analizy zapisów SUiKZP podyktowany był przynależnością 
gmin do odmiennych grup wyznaczonych ze względu na zbliżone uwarunkowania 
rozwojowe. Należą do nich gminy: Świątniki Górne, Dobczyce, Dąbrowa Tarnowska, 
Chełmek, Alwernia, Zakliczyn, Żabno.

Charakterystyka przykładowych gmin w odniesieniu do proponowanych kierunków 
zagospodarowania przestrzennego

Gmina Świątniki Górne 

Gmina sąsiaduje bezpośrednio z gminą Kraków. Położona jest na terenach o bo-
gatej rzeźbie terenu. W jej skład wchodzą 4 wsie i Świątniki Górne, które otrzymały 
prawa miejskie w 1997 roku. 58% terenu gminy zajmują grunty orne, wśród nich 
81,6% posiada IIIb i IVa klasę bonitacyjną, jednak funkcja rolnicza jest bardzo ogra-
niczona. Z racji walorów krajobrazowych i położenia w stosunku do Krakowa, gmi-
na pełni funkcję przede wszystkim sypialnianą. W uchwalonym przez Radę Gminy 
w 2013 roku studium jako dominujący kierunek rozwoju gminy przyjęto funkcję 
mieszkaniową wraz z towarzyszącymi jej usługami9. Rolnictwo zostało potrakto-

7–Dz. U. 1994 r. Nr 89, poz. 415 – ustawa uchylona. 
8–Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zmianami.
9–Uchwała Nr XXIX/235/2013 Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych z dnia 29 stycz-

nia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.
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wane marginalnie, zakładając prowadzenie, w stosunkowo niewielkich gospodar-
stwach rolnych, wyspecjalizowanych upraw. W zakresie zasad zagospodarowania 
terenów zostały określone rodzaje zabudowy i charakteryzujące je wskaźniki. Nie 
zostało jednak, w ramach wyznaczonych terenów osadniczych, wskazane rozmiesz-
czenie poszczególnych rodzajów zabudowy, pozostawiając swobodę dostosowania 
ich do wymagań w konkretnych sytuacjach przestrzennych. W zakresie rozmiesz-
czenia usług zostały zasugerowane miejsca ich koncentracji. Funkcje gospodarcze 
przewidywane są w stosunkowo niewielkich obszarach. 

Aktualna polityka przestrzenna gminy, nastawiona jest na rozwój budownictwa 
mieszkaniowego bez różnicowania jego cech przestrzennych w terenach miejskich 
i wiejskich, uzupełniając usługami na lokalne potrzeby.

Gmina Dobczyce

Gmina Dobczyce należy do obszaru funkcjonalnego Krakowa. Cechy jej środo-
wiska przyrodniczego i kulturowego decydują o postrzeganiu gminy jako zaplecza 
rekreacyjnego Krakowa. W gminie poza miastem Dobczyce znajduje się 13 sołectw. 
Miasto wyróżnia się na tle innych miejscowości gminnych wielkością i zwartością 
układu przestrzennego oraz strefą przemysłową. Gmina jest zalesiona w 22,5%, 
52% to tereny rolne. Pomimo dominacji w obszarze gminy gleb klasy IIIa i IIIb oraz 
IVa i IVb rolnictwo należy do zanikających funkcji w gminie.

Wydzielenie w studium odmiennych stref w związku ze zróżnicowaniem funk-
cjonalno-przestrzennym gminy jest wskazaniem do odmiennych decyzji rozwojo-
wych10. W programie użytkowania terenu występuje zdecydowana różnica w za-
kresie rozmieszczenia i rodzaju funkcji, a także zasad kształtowania zabudowy po-
między terenem miasta i jego najbliższego otoczenia a terenami wiejskimi. Miasto 
koncentruje zabudowę mieszkaniowo-usługową i mieszkaniową, tereny działalno-
ści gospodarczej („Zielone Dobczyce”). Przewidywane jest również wprowadze-
nie nowej funkcji o znaczeniu ponadlokalnym (sugestia np. ośrodka uczelnianego, 
parku technologicznego, parku rozrywki). Wskazuje to na wzmacnianie gospodar-
cze miasta. Sołectwa traktowane są głównie jako tereny o funkcjach mieszkalnych 
z możliwością rozmieszczenia lokalnej produkcji i usług. Nie zostały przewidziane 
tereny szczególnej aktywizacji, poza propozycją wprowadzenia funkcji rekreacyj-
nych w przypadku częściowego udostępnienia zbiornika wodnego do użytkowania 
rekreacyjnego (Brzączowice). 

Gmina dąży w założeniach prowadzonej polityki przestrzennej do mocnej pozy-
cji miasta, wykorzystując istniejące już jego atuty, jak również wprowadzając nowe 
funkcje ponadlokalne. Tereny wiejskie mają pełnić głównie funkcje mieszkaniowe 
oraz w niewielkim stopniu rolnicze. Słaba pozycja rolnictwa wynika z założenia, 
że rozdrobniona struktura własnościowa nie gwarantuje możliwości prowadzenia 
efektywnej gospodarki rolnej.

10–Uchwała Nr XV/109/2011 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 26 października 
W sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego Miasta i Gminy Dobczyce.
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Gmina Dąbrowa Tarnowska

Dąbrowa Tarnowska leży 20 km na północ od Tarnowa i zakwalifikowana jest 
jako fragment obszaru funkcjonalnego Tarnowa. W jej skład wchodzi miasto Dąbro-
wa Tarnowska i 12 sołectw. 

Na terenie gminy występują głównie gleby klasy IV (ponad połowę powierzch-
ni użytków rolnych) i V, VI klasy. Pomimo nie najlepszych warunków rozwoju rol-
nictwa gmina posiada charakter rolniczy. Użytki rolne stanowią 74% gminy. Wśród 
upraw istnieje tradycja upraw ogrodniczych. W gminie dominuje wielkościowo 
miasto o zwartej, wielofunkcyjnej strukturze miejskiej z usługami ponadlokalnymi 
związanymi również ze znajdującą się siedzibą powiatu. 

Przewidywany w SUiKZP rozwój gminy przewiduje przede wszystkim dalszy 
rozwój miasta. Będzie on opierał się na intensyfikacji i rozwoju zabudowy miesz-
kaniowej i usługowej oraz w terenach aktywności gospodarczej położonych przy 
głównych trasach komunikacyjnych. Wszystkie sołectwa posiadają taki sam charak-
ter zabudowy związany z funkcją rolniczą, ze wskazaniem na tworzenie ośrodków 
usług ponadpodstawowych w większych wsiach. Studium uwzględnia powstałą 
w 2009 roku Specjalną Strefę Ekonomiczną – położoną w zachodniej części gminy, 
będącą wspólnym przedsięwzięciem z sąsiadującą gminą Żabno.

Polityka przestrzenna gminy nastawiona jest na wzmacnianie gospodarcze 
miasta głównie w oparciu o usługi, przemysł i drobną wytwórczość, a terenów wiej-
skich – o rolnictwo, jego obsługę i działalność produkcyjną z nim związaną. Pomimo 
położenia gminy w sąsiedztwie Tarnowa nie przewiduje się aktywności inwestycyj-
nej w przylegających do niego terenach.

Gmina Chełmek 

Gmina położona jest na silnie zurbanizowanych terenach i jest gminą miejsko- 
wiejską o największej w województwie małopolskim gęstości zaludnienia11. Sku-
pia trzy jednostki osadnicze. U podstaw przekształcenia się miejscowości Chełmek 
w miasto był rozwój funkcji przemysłowych kontynuujących tradycje powstałych tu 
w 1931 roku zakładów obuwniczych Baty. W 1975 roku otrzymał prawa miejskie. 
Lasy stanowią 38% terenu gminy, 41% tereny rolne. Użytki rolne są wykorzystywa-
ne w niewielkim stopniu ze względu na słabe i zanieczyszczone gleby. 

Obowiązujące SUiKZP uchwalone w 2014 roku wskazuje jako główne kierunki 
rozwoju gminy funkcje usługowe i gospodarcze, a także mieszkaniowe12. Propozycja 
Studium zakłada znaczący rozwój sołectwa Bobrek położonego na południu gmi-
ny wprowadzając możliwość lokalizacji tu dużych terenów o funkcji produkcyjnej 
i usług o znaczeniu ponadlokalnym. Na terenie całej gminy wyznaczono rozległe 
obszary zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej oraz działalności 
gospodarczej. 

11–W gminie w roku 2013 przypadało 477 osób/km2 (http://krakow.stat.gov.pl/sta- 
tystyczne-vademecum-samorządowca).

12–Uchwała nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 r. 
w sprawie uchwalenia nowej edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego.
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Polityka przestrzenna gminy mająca na celu, zgodnie z głównym celem Strate-
gii: „stworzenie na terenie gminy korzystnych warunków do rozwoju przedsiębior-
czości generującej miejsca pracy” nastawiona jest na wprowadzenie oferty terenów 
działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych13. Rozmieszczenie tych 
funkcji wynika z możliwości terenowych. 

Gmina Alwernia 

Gminę Alwernia dzieli od Krakowa odległość ok. 30 km, powiązane są drogą 
wojewódzką, pozostając w strefie oddziaływania miasta. W skład gminy poza mia-
stem Alwernia wchodzi 10 sołectw. Użytki rolne stanowią 52% terenu gminy a leśne 
43%. Gleby w 75% należą do III i IV klasy. Około 10% mieszkańców utrzymuje się 
z rolnictwa. Największym pracodawcą w gminie są Zakłady Chemiczne „Alwernia” 
S.A. zatrudniające 300 osób. Występujące walory przyrodnicze sprawiły, że całość 
obszaru gminy jest objęta ochroną prawną, w ramach Zespołu Parków Krajobrazo-
wych Województwa Małopolskiego14. Przyjęte w studium założenia rozwoju mają 
na celu zapewnienie różnorodności funkcjonalnej wzmacniając rangę miasta, jako 
gminnego ośrodka usługowego oraz tworzenia pozarolniczych miejsc pracy na 
terenach wiejskich15. Przewidywany jest przyrost terenów o funkcji produkcyjno-
-usługowej, rozwój turystyki. Rozwój rolnictwa uzależniony jest od możliwości jego 
restrukturyzacji. Poza ośrodkiem miejskim wskazane zostały tereny przeznaczone 
pod rozwój usług, w tym o znaczeniu regionalnym. 

Cechą charakterystyczną dokumentu jest propozycja funkcji rozwojowych 
o znaczeniu ponadlokalnym na najlepiej do tego przygotowanych terenach poza-
miejskich, do których należą usługi szkolnictwa wyższego, usługi wyższego rzędu16, 
tereny zabudowy usługowej oraz produkcyjnej17 zlokalizowanej przy głównych tra-
sach transportowych (również z A4 zakładając powstanie pełnego węzła autostra-
dowego), usługi turystyki18. 

13–Strategia Rozwoju Gminy Chełmek na lata 2005–2015. Przyjęta uchwałą nr 
XXXI/245/2005 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 czerwca 2005 r.

14–Części Parków: Tenczyńskiego i Rudniańskiego, Rezerwat Przyrody „Dolina Potoku 
Rudno”, Potencjalny Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk NATURA 2000 „Rudno”, Obszar Spe-
cjalnej Ochrony NATURA 2000 „Dolina Dolnej Skawy”.

15–Aktualnie obowiązujące studium Miasta i Gminy Alwernia uchwalono Uchwałą nr 
III/29/2012 z dnia 30 marca 2012 roku.

16–Wg zapisów SUiKAP ma go tworzyć kompleks usług z zakresu szkolnictwa wyższego 
(obiekty biurowe, administracyjne, dydaktyczne, laboratoria) wraz z funkcjami towarzyszą-
cymi (obiekty handlowe, gastronomiczne, domy studenckie, zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna) oraz kompleks usługowy (obiekty konferencyjno-audytoryjne, hotele) o zasięgu 
ponadlokalnym, wraz z funkcjami towarzyszącymi (obiekty handlowe, gastronomiczne, za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna), wieś Brodła. 

17–Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny, zabudowa usługowa, bazy, składy, maga-
zyny, obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży do 1000 m2, zabudowa i urządzenia spor-
towo-rekreacyjne (Największe tereny: Regulice, Grojec, Kwaczała, Nieporaz a także Alwenia).

18–Projektowany ośrodek przywodny we wsi Okleśna – utworzenie zespołów usług tu-
rystycznych związanych z wypoczynkiem przywodnym i sportami wodnymi po zakończeniu 
eksploatacji powierzchniowej.
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Polityka przestrzenna gminy Alwernia zakłada bardzo szeroki sposób wykorzy-
stania potencjału gminy proponując rozbudowany program funkcjonalny dla obsza-
ru całej gminy. 

 Gmina Zakliczyn

 Gmina Zakliczyn położona jest w odległości ok. 27 km od Tarnowa w południo-
wej części Pogórza Karpackiego. Składa się z miasta i 23 wsi. Część południowa gmi-
ny o bogatej rzeźbie terenu i zwartych kompleksach leśnych posiada duże walory 
krajobrazowe, część północna jest typowo rolnicza19. W gminie dominują gleby kla-
sy III i IV. Duże znaczenie dla gminy posiada zlokalizowane tu Europejskie Centrum 
Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach goszczące muzyków światowej 
sławy. Lusławice sąsiadują bezpośrednio z terenami Zakliczyna. 

 Według ustaleń SUiKZP gminy nie przewiduje się na terenach wiejskich no-
wych form użytkowania terenu, utrzymując istniejące, stosunkowo niewielkie te-
reny produkcyjne, obszary eksploatacji surowców oraz produkcji ogrodniczej20. 
Jedynie większy teren usługowy przewidywany jest w Lusławicach, związany jest 
z Europejskim Centrum Muzyki. W celu aktywizacji miasta na obszarze został wy-
znaczony teren 3,29 ha Zakliczyńskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Kierunki rozwoju gminy wskazują na poszukiwanie możliwości aktywizacji 
gminy przy ograniczonych możliwościach (tereny osuwiskowe, zalewowe, ochrona 
krajobrazowa) i peryferyjnym położeniu w stosunku do większych miejscowości, 
koncentrując się na mieście i jego otoczeniu. 

Gmina Żabno

Gmina granicząca na południu z Tarnowem pomimo gęstości zaludnienia 
187os/km² należy do grupy gmin rolniczych21. W jej skład wchodzi miasto i 18 so-
łectw. Występują tu urodzajne gleby klasy: I, II-IV. Gmina posiada bardzo dobre wa-
runki klimatyczne i długi okres wegetacji. W gminie występują dwa ośrodki koncen-
trujące miejsca pracy pozarolniczej Żabno i Niedomice. Północna część to sołectwa 
o typowo rolniczym charakterze, w części południowej wsie mają charakter wielo-
funkcyjny o rozproszonej zabudowie (sołectwa Bobrowniki, Łęg Tarnowski). 

Rozwój gminy, zgodnie z założeniami studium, „opiera się na intensyfikacji rolnic-
twa i gałęzi około-rolniczych i pozarolniczych”22. Postulowany jest jednak dynamiczny 
rozwój miasta. Tereny przeznaczone pod funkcję przemysłową są prawie całkowicie 
wykorzystane, podobnie tereny dawnych zakładów celulozowych w Niedomicach. 
W obowiązującym Studium wyznaczono we wschodniej części gminy tereny pod wspól-

19–Część południowa gminy objęta jest ochroną: Ciężkowicko-Rożnowskim Parkiem 
Krajobrazowym.

20–Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakli-
czyn uchwalone Uchwałą nr XXII/216/2012 Rady Miejskiej w Zakliczynie z dnia 26 listopada 
2012 r.

21–Dane za rok 2013 r. http://krakow.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca.
22–Uchwała nr XXXV/501/14 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca 

SUiKZP z roku 2000, zmienionego w 2007 r.
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ną z gminą Dąbrowa Tarnowska Specjalną Strefę Ekonomiczną (około 32 ha). Studium 
wskazuje jedno oznaczenie dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej 
dla całej gminy zakładając w tekście jej zróżnicowanie na terenach miejskich i wiejskich. 

Określane w Studium kierunki rozwoju gminy wskazują na podejście władz 
do poszukiwań różnych form aktywności (uaktualnianych w dokumencie), wyko-
rzystując równolegle predyspozycje rolnicze terenu, istniejące tereny przemysłowe 
(restrukturyzacja), współpracę z sąsiednią gminą (SSE) oraz sąsiedztwo Tarnowa.

 Zbiorcze zestawienie zapisów studium dla wybranych gmin z podziałem na 
tereny miejskie i wiejskie przedstawione zostało w tabeli nr 2.

Tab. 2. Zapisy podstawowych form użytkowania dla terenów zainwestowanych i wskazanych jako 
obszary rozwoju przestrzennego nakierowane na rozwój gospodarczy w studium i uwarunkowań 
oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego wybranych gmin

Gmina
Tereny zainwestowane i wskazane jako obszary rozwoju przestrzennego

Zapisy dla terenów miejskich Zapisy dla terenów wiejskich

Św
iąt

ni
ki 

Gó
rn

e

Tereny osiedleńcze obejmuje jednakowy zapis, bez wydzielenia, dla następujących rodzajów 
zabudowy na terenie całej gminy: zabudowa: mieszkaniowa jednorodzinna, jednorodzinna 
z usługami, usługowa, zagrodowa, obsługa rolnictwa, tereny parkowe, rekreacyjne, sportowe 
o tych samych parametrach (dopasowanie w mpzp rodzaju zabudowy do sytuacji przestrzennej)
Zabudowa wielorodzinna – powyżej 2 
mieszkań dopuszczona na terenach miejskich

Zabudowa wielorodzinna – obiekty 
zamieszkania zbiorowego – konkretne 
wskazanie (3 obiekty)

Zabudowa produkcyjna, składy i magazyny, zabudowa usługowa i produkcyjno-usługowa – 
Konkretne wskazania na terenach miejskich i wiejskich

Wskazane tereny rolne z dopuszczeniem 
zabudowy zagrodowej i budynków związanych 
z rolnictwem

Wskazanie rejonów koncentracji usług 
gminnych

Wskazanie rejonów koncentracji usług 
lokalnych

Do
bc

zy
ce

Wydzielone obszary o różnych rodzajach 
zabudowy mieszkaniowej: wielorodzinnej, 
mieszkalno-usługowej, jednorodzinnej innej 
niż w sołectwach

Wszystkie sołectwa objęte takim samym 
rodzajem zabudowy mieszkaniowej (domy 
jednorodzinne i zabudowa zagrodowa) 
z możliwością wprowadzenia niewielkich 
powierzchniowo usług 

Utrzymanie i rozwój istniejących usług w konkretnych lokalizacjach
Łączenie zabudowy mieszkaniowej z usługami, 
w tym sugestia usług o charakterze ponadlokalnym 
(regionalnym). Wskazanie konkretnego miejsca dla 
funkcji usługowej (rekreacyjna) 

Brak wydzielenia konkretnych obszarów 
nowych usług poza wskazaniem 
preferowanych usług rekreacyjnych 
w Brzączowicach 

Wskazanie istniejące i rozwijane strefy 
aktywności gospodarczej „Zielone Dobczyce” 
i tereny techniczne (ujęcie i stacja uzdatniania 
wody, GPZ)

Możliwość wprowadzania w terenach 
zabudowy mieszkaniowej, drobnej 
wytwórczości i obsługi rolnictwa oraz 
urządzenia związane z rekreacją i turystyką 
bez konkretnych wskazań terenu
Otoczenie zbiornika wodnego – orientacyjny 
zasięg zagospodarowania turystycznego, bez 
obiektów kubaturowych i z ewentualnym ich 
wprowadzeniem
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Dą
br

ow
a 

Ta
rn

ow
sk

a
Wydzielone tereny zabudowy wielorodzinnej, 
mieszkalniowo-usługowej, jednorodzinnej 
z usługami, drobną wytwórczością

Dla wszystkich sołectw wspólne oznaczenie: 
zabudowa rolnicza i jednorodzinna z  
usługami, drobnej wytwórczości, obsługi 
rolnictwa. Tereny rolnicze z dopuszczeniem do 
zabudowy zagrodowej 

Usługi publiczne – rozwój istniejących 
i wskazanie rejonów nowych 
ponadpodstawowych i  podstawowych

Usługi publiczne – rozwój istniejących 
i wskazanie rejonów nowych – 
podstawowych

Wyznaczone zainwestowanie produkcyjno-
-techniczne rozwijane, przekształcane – 
istniejące
Wyznaczone rezerwy terenowe dla nowych koncentracji produkcji i usług zlokalizowane 
głównie przy trasie projektowanej obwodnicy na terenach miejskich i przy granicy gminy jako 
teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej na terenie gminy Dąbrowa Tarnowska i gminy 
Żabno
Obszary potencjalnej eksploatacji surowców – rozmieszczone w miejscu występowania 
kopaliny 

Ch
eł

m
ek

Wyznaczone tereny zabudowy mieszkaniowej 
śródmiejskiej, wielo-  
i  jednorodzinnej zwartej
Wskazane na obszarze całej gminy: tereny zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej (sołectwa 
i miasto) oraz usługowo-mieszkaniowe (z dopuszczeniem również zabudowy wielorodzinnej)
Wskazanie lokalizacji usług o charakterze lokalnym (publicznych) i ponadlokalnym (handel 
hurtowy i detaliczny, logistyka itp.) w mieście i jednym z dwóch sołectw (Bobrku)

Tereny produkcyjne, magazynowe, składowe wyznaczone w Chełmku (teren byłych zakładów 
obuwniczych); w północnej części Chełmka; w sąsiedztwie drogi wojewódzkiej i planowanej 
drogi Jaworzno-Dwory w Bobrku znaczące powierzchniowo rezerwy terenu.
Usługi produkcyjno-usługowe obejmujące m.in. handel, rzemiosło, produkcję określono 
lokalizację na terenach przyleśnych wszystkich miejscowości gminnych

Al
w

er
ni

a 

Wydzielone tereny dla zabudowy: 
mieszkaniowo-usługowej (jedno 
i wielorodzinnej), wielorodzinna 

Wydzielone w 3 sołectwach tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami

Wyznaczone we wszystkich sołectwach oraz w części wschodniej miasta tereny zabudowy 
jednorodzinnej i rolniczej z dopuszczeniem usług (wspólne oznaczenie) 

Wskazanie obszarów w sołectwie Brodła dla: 
zabudowy jednorodzinnej oraz terenów usług 
wyższego rzędu i terenów wyższych uczelni

Wskazane tereny usług w poszczególnych sołectwach (bez konkretyzowania rodzaju)
Tereny zabudowy usługowej oraz produkcyjnej wyznaczone w obszarze całej gminy, większe 
zespoły powiązane z układem komunikacyjnym (autostrada, droga wojewódzka, linia 
kolejowa) oraz istniejącym przemysłem, tereny eksploatacji surowców zawiązane z miejscami 
ich występowania 
Tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych wskazane w dwóch sołectwach – Brodła, 
Źródła

Za
kli

cz
yn

Wyznaczone tereny zabudowy o podwyższo-
nych wskaźnikach intensywności: 
mieszkaniowo-usługowej, jednorodzinnej, 
wielorodzinnej
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Za
kli

cz
yn

Wskazane tereny zabudowy jednorodzinnej bez zabudowy rolniczej w mieście oraz Lusławicach, 
Filipowicach i Jamnej, wskazane na obszarze całej gminy (sołectwa i miasto) tereny zabudowy 
jednorodzinnej i rolniczej oraz usługowo-mieszkaniowej w centralnych częściach sołectw.
Usługi publiczne wyznaczone w mieście i sołectwach – niewielkie tereny – (głównie istniejące) 
większy obszar obejmuje Europejskie Centrum Muzyki w Lusławicach
Lokalizacja usług dopuszczona na wyznaczonych terenach mieszkaniowych i działalności 
gospodarczej, 
Wydzielone tereny usług ogólnogminnych Wydzielone niewielkie tereny usług lokalnych
Wskazane tereny wytwórczości i usług 
istniejące oraz proponowana Zakliczyńska 
Strefa aktywności gospodarczej

Wskazane niewielkie tereny wytwórczości 
i usług (Wesołów, Charzewice oraz 
Filipowice, usługi związane z produkcją rolną 
w Filipowicach

Tereny eksploatacji surowców zawiązane z miejscami ich występowania, tereny eksploatacji 
w Roztoce wskazane jako tereny rekultywacji w kierunku usług sportu (wodnego)

Ża
bn

o

Tereny zabudowy obejmują jednakowy zapis, bez wydzielenia, dla całej gminy dla 
zabudowy: mieszkaniowej jednorodzinnej, jednorodzinnej z usługami, mieszkaniowo- 
-rolniczej (z uwagą że należy je w mpzp zróżnicować w sposobie kształtowania zabudowy 
wykorzystując lokalne wartości)
Wyznaczenie na terenie gminy terenów usług publicznych i komercyjnych w poszczególnych 
sołectwach
Istniejące i nowo wyznaczane tereny dla obiektów wytwórczych i składów rozmieszczone 
w obszarze gminy na stosunkowo niewielkich terenach. Większe zespoły tworzą tereny 
przemysłowe w Niedomicach i Żabnie oraz teren Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonej 
na terenie gmin Dąbrowa Tarnowska i Żabno (sołectwo Odporyszów), tereny eksploatacji 
surowców zawiązane z miejscami ich występowania

Źródło: Opracowanie autorki

Oceniając zawarte w SUKiZP kierunki zagospodarowania przestrzennego na-
leży zwrócić uwagę na odmienne warunki determinujące drogi poszukiwań form 
rozwoju gospodarczego gmin, w tym odmienność ich kształtowania w obszarach 
miejskich i wiejskich. Gminy na terenach podlegających silnej urbanizacji ogranicza-
ją funkcję rolniczą, proponując bardzo rozbudowane tereny pod zabudowę na całym 
jej terytorium, zatracając granice poszczególnych jednostek osiedleńczych. W gmi-
nie Świątniki Górne rozwój zapewnić ma przede wszystkim przyrost mieszkańców, 
w Chełmku działalność gospodarcza na dużych działkach. Jednak w tym regionie 
występuje duża oferta podobnych terenów. Nadmiar terenów budowlanych skutko-
wać może ich ekstensywnym zagospodarowaniem i brakiem osiągnięcia zamierzo-
nych celów. Bogaty program rozwoju w gminie Alwernia, ze względu na jej warunki 
(dostępność, tradycje przemysłowe, ponadlokalne usługi, krajobraz) daje szanse 
rozwoju, choć wydaje się, że oferowane, wymagające dużych nakładów finansowych 
funkcje nie znajdą inwestorów. Gmina w celu ich pozyskania dla najistotniejszych 
terenów przygotowała już mpzp i oferty inwestycyjne. W gminie Dobczyce braku-
je równowagi w rozwoju terenów miejskich i wiejskich: dobrze rozwijany obszar 
przemysłowy oraz kolejne propozycje funkcji gospodarczych w mieście, przy bra-
ku propozycji na terenach wiejskich (ograniczanie funkcji rolniczej i brak terenów 
dla form użytkowania terenu poza mieszkalnictwem). Wielofunkcyjny rozwój wsi 
będzie bazował głównie na prowadzeniu indywidualnej działalności gospodarczej 
– mieszczącej się w ramach terenów mieszkaniowych. Wydaje się, że najbardziej 
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wyważony rozwój proponują gminy rolnicze wzmacniające miasto, chroniące prze-
strzeń rolniczą, ale równocześnie zakładające rozwój form działalności pozarolni-
czej w ramach wsi. Szczególnie interesującym przykładem może być gmina Żabno 
umiejętnie wykorzystująca swoje położenie, dostosowując zawartość treści doku-
mentów planistycznych do aktualnych możliwości gminy. 

Podsumowanie i wnioski 

Na podstawie analizowanych zapisów studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego wybranych gmin miejsko-wiejskich województwa 
małopolskiego można wskazać, jako dominujące kierunki rozwojowe szukanie re-
zerw terenowych dla lokalizacji różnego typu działalności inwestycyjnej odzwier-
ciedlającej się w wyznaczaniu bardzo dużych powierzchni pod zabudowę. Relacje 
miasto-obszar wiejski w dużym stopniu jest efektem istniejących uwarunkowań 
gminy w zakresie form użytkowania terenu oraz położenia w regionie. W ramach po-
lityki przestrzennej nastawionej na pozyskiwanie inwestorów wskazywane są miej-
sca o różnorodnej atrakcyjności zarówno dla rozwoju mieszkalnictwa w sąsiedztwie 
dużych ośrodków miejskich, jak i inwestycje produkcyjno-przemysłowe na terenach 
dostępnych komunikacyjnie. Jako ogólną tendencję na terenach wiejskich można 
zauważyć z jednej strony ich otwartość na wielofunkcyjność (znaczące możliwości 
funkcjonalnego wykorzystania terenów budowlanych), z drugiej strony rozwój ten 
zawierać ma się na terenach o dominujących funkcjach mieszkaniowych (wspólne 
oznaczenie terenu). Jest to wyraz otwartości na indywidualne potrzeby wykorzy-
stania przez mieszkańców nieruchomości do tworzenia miejsc pracy, w miejscach 
zamieszkania, w ramach indywidualnej formy działalności gospodarczej na posia-
danym przez siebie terenie. 

Polityka przestrzenna władz gminnych odzwierciedlona w SUiKZP wskazuje:
–– w zdecydowanej większości dominująca rola miasta w rozwoju gminy (rynek 

pracy i usługi) jest wzmacniana dodatkowym programem funkcjonalnym usług 
i działalności produkcyjnej (Dobczyce, Dąbrowa Tarnowska, Zakliczyn, Alwer-
nia, Żabno), 

–– w gminach silnie urbanizujących się funkcja rolnicza zanika na rzecz funkcji 
mieszkaniowych i produkcyjnych. Jednocześnie można zauważyć zlewanie się 
za sobą poszczególnych jednostek osiedleńczych, 

–– cechą charakterystyczną dla wszystkich gmin jest tworzenie znaczącego zaple-
cza mieszkaniowego na całym jej terenie – w tym głównie na terenach wiej-
skich, gdzie przeważa zabudowa jednorodzinna z udziałem usług i nieuciążli-
wej drobnej wytwórczości,

–– poza gminami typowo rolniczymi w zapisach występuje przewaga zabudowy 
nierolniczej i marginalizacja funkcji rolniczych na rzecz innych aktywności 
gospodarczych,

–– wskazanie na lokalne koncentracje usług w ośrodkach wiejskich wynika 
z uwzględnienia istniejącej strefy centralnej z usługami i ma charakter jedynie 
postulatywny,

–– odmienność relacji miasto-wieś dla różnych gmin wynika też z położenia gminy 
i jej warunków przestrzennych dających możliwość wzrostu znaczenia terenów 
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o szczególnych predyspozycjach do wprowadzania funkcji ponadlokalnych (za-
równo na wiejskich, jak i miejskich obszarach gminy). Przykładem takiej gmi-
ny może być Alwernia z bogatym programem funkcjonalnym rozmieszczonym 
na całym terenie gminy, 

–– bardzo ważną rolę w przemianach przestrzennych gminy odgrywa aktywność 
władz gminnych, tworzenie dokumentów wspomagających pozyskiwanie środ-
ków unijnych i inwestorów przekładane na aktualizowanie materiałów plani-
stycznych. Jako przykłady takich działań można wskazać SSE gmin Żabno i Dą-
browa Tarnowska czy Europejski Ośrodek Muzyki w gminie Zakliczyn. 
Dokumenty planistyczne ulegają aktualizacji wraz ze zmieniającą się sytuacją 

społeczo-gospodarczą. Zmiany mogą też następować w zakresie relacji wewnątrz-
gminnych, pomiędzy miastem i terenami wiejskimi, w efekcie szukania najkorzyst-
niejszych rozwiązań dla rozwoju całej gminy. Uszczegółowieniem ustaleń SUiKZP, 
skutkującym wprowadzaniem w przestrzeń polityki przestrzennej gminy, są miej-
scowe plany zagospodarowania przestrzennego. Ich uchwalanie będzie w sposób 
decydujący przesądzało o miejscach, rodzaju i zakresie wprowadzania działalności 
pobudzającej rozwój gospodarczy gminy. 
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Rejestry publiczne w formie zintegrowanej jako platforma 
budowy Systemu Informacji Przestrzennej. Oprogramowanie 
open source i jego wykorzystanie do tworzenia budowy 
kujawsko-pomorskiego SIP

Streszczenie
Architektura wojewódzkiego Systemu Informacji Przestrzennej (SIP) będzie składała się 
z następujących rodzajów węzłów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, lokalizo-
wanych odpowiednio: w Urzędzie Marszałkowskim, starostwach powiatowych i miastach 
grodzkich oraz urzędach gmin. Każdy z węzłów zapewni prowadzenie rejestrów publicz-
nych zlokalizowanych w Urzędzie Marszałkowskim, starostwie powiatowym oraz gminie 
z wykorzystaniem infrastruktury sprzętowej i programowej. Każdy z węzłów składa się 
z dwóch rodzajów podsystemów. Pierwszym jest podsystem back-office, zapewniającym 
prowadzenie rejestrów publicznych i prezentację danych przestrzennych na wewnętrznym 
Geoportalu (sieć Intranet) danego urzędu. Drugi jest podsystemu front-office, zapewniają-
cym publikację na Geoportalu Internetowym danych o charakterze publicznym z podsyste-
mu back-office. System musi zapewniać interoperacyjność zbiorów danych przestrzennych, 
poprzez stosowanie otwartych i jawnych standardów zapisu danych przestrzennych, zgodnie 
z normą PN-EN-ISO 19125-2 – Informacja geograficzna – środki dostępu do obiektów pro-
stych (odpowiednik – Standard OGC: OpenGIS Simple Features – SQL – Types and Functions). 
Norma ta ma gwarantować neutralność technologiczną i jawność używanych standardów 
i specyfikacji zapisu danych przestrzennych, uznanych przez organizacje międzynarodowe. 
Jednym z najważniejszych celów Infostrady jest zastosowanie rozwiązań służących do pro-
wadzenia najważniejszych rejestrów i ewidencji w oparciu o przeglądarkę internetową, gdzie 
wszystkie czynności związane z obsługą rejestru będą realizowane z poziomu przeglądarki 
z wykorzystaniem jednolitych i spójnych interfejsów. System Informacji Przestrzennej wę-
zła wojewódzkiego składa się m.in. z takich rejestrów jak: Decyzje Środowiskowe, Pomniki 
Przyrody, Strefy Ochronne Ujęć Wody czy też Pozwolenia Wodnoprawne. Dany rejestr powi-
nien umożliwić prowadzenie poszczególnych rejestrów wedle wymagań konkretnych ustaw 
i rozporządzeń. Poszczególne rejestry zgrupowane w moduły muszą umożliwić odniesienie 
przestrzenne danych w poszczególnych rejestrach oraz zapewnić generowanie raportów 
i zestawień, celem ułatwienia, przyśpieszenia i lepszej koordynacji pracy w jednostce samo-
rządowej. Bazy referencyjne, a w nich mapy tematyczne dostępne za pomocą usług danych 
przestrzennych i stanowiące źródło informacji systemu to m.in. baza danych topograficznych 
(TBD), numeryczny model terenu, mapy tematyczne (sozologiczna i hydrograficzna).

Słowa kluczowe: INSPIRE; open source GIS; SDI
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Integrated public registers as a platform for building a Spatial Information 
System (SIS) in the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship. Open source tools as 
means for building a regional Public Information System (PIS)

Abstract
The project called “Infostrada for Kuyavia and Pomerania” (where Infostrada stands for 
“Road to Information”) addresses the present day demand for Spatial Information Systems, 
which the administration authorities of the Kuyavian-Pomeranian Voivodeship intend to in-
troduce in local government institutions. The System covers most of the voivodeship. The 
most important tool of the Kuyavian-Pomernian Spatial Information System (abbreviated to 
SIS) is ERGO software developed by Geopolis. Aided by the program, the local government in-
stitutions can access several dozens of registers and records grouped by themes in modules, 
under such headings as, for example, Environment Protection or Real Estate Management. 
With the help of the ERGO software it was possible to create the spatial point of reference for 
most of the data stored in registers and records. This georeferential system guarantees also 
the correct spatial presentation within the existing Spatial Information Systems. The nodes 
of the local government institutions in the project consist of the two subsystems: the back-
-office subsystem and the front-office subsystem. The back-office subsystem is a part of the 
ERGO package dedicated to the people authorized to running registers and records in the 
local government institutions. This subsystem allows, for example, to create the sequence of 
registers, each of them divided into modules. It also allows to create individual information 
databases or spatial information databases. With the help of the subsystem it’s also possible 
to design and archive individual documents as well as to verify the decisions taken so far or 
to carry out the spatial analyses. The introduction of the subsystems described in the insti-
tutions of local governments will help to solve the problems related to creating databases by 
people competent to do so as well as the problems resulting from a limited access to data by 
the persons from the outside. The front-office subsystem, on the other hand, has been desi-
gned with the external users in mind. The majority of registers and records constitutes public 
information that is run by the local government institutions. One of the chief assumptions of 
the Spatial Information System (PIS) is to make this very data from the registers and records 
public. In the case of ERGO software the data is made public with the aid of an external geo-
portal, the chief tool of the front-office subsystem. The geoportal contains the allocated theme 
maps that provide various types of spatial information, such as the local spatial development 
plans, accompanied by the alloted areas, as well as nature monuments (e.g. trees) or histori-
cal monuments.

Keywords: INSPIRE; open source GIS; PIS; SDI

Wprowadzenie

Systemy Informacji Przestrzennej, jako zinformatyzowane systemy pozyskiwania, 
gromadzenia, przetwarzania i wizualizacji danych mających odniesienie przestrzen-
ne są aktualnie nie tyle trendem, co zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Syste-
my powstają w różnej formie, na podstawie różnych danych, w zależności od stopnia 
zaawansowania projektu, środków finansowych oraz charakteru branży. Według de-
finicji Gaździckiego (1990) „system informacji przestrzennej jest to system pozy-
skiwania, przetwarzania i udostępniania danych, w których zawarte są informacje 
przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych 
w części przestrzeni objętej działaniem systemu”. Mówiąc o SIP-ie, należy używać 
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pojęcia elektronicznej administracji publicznej. E-administracja polega na wyko-
rzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych w połączeniu ze zmianami 
organizacyjnymi i nowymi umiejętnościami w celu usprawnienia usług publicznych 
i procesów demokratycznych oraz silniejszego wsparcia programów tworzonych 
przez administrację publiczną (old.stat.gov.pl). Projekt „Infostrady Kujaw i Pomo-
rza” w znacznej części składa się z budowy Systemu Informacji Przestrzennej. Info-
strada, jako pojęcie oznacza wizję globalnej sieci komunikacyjnej integrującej inter-
net i inne środki przekazu informacji. Pojęcie to zostało spopularyzowane w latach 
90. XX w. głównie w Stanach Zjednoczonych. Należy podkreślić, że pojęcie Infostrady 
po raz pierwszy pojawiło się w Polsce na początku lat 70., jako wynik pracy polskie-
go informatyka Andrzeja Targowskiego (1980). Projekt Infostrady Kujaw i Pomorza 
jest niejako odzwierciedleniem tego ogólnoświatowego pojęcia, którego najważniej-
szą cechą jest możliwość szybkiego i skutecznego przesyłu informacji w administra-
cji publicznej województwa. Infostrada Kujaw i Pomorza jest pierwszym projektem, 
który będzie próbował połączyć wzajemną współpracę jednostek samorządu tery-
torialnego. Jak dotąd SIP pojawiał się w różnej postaci jedynie dla jednej lub kilku 
jednostek. Było to zazwyczaj wyspecjalizowane w jednej lub kilku dziedzinach opro-
gramowanie bądź geoportal, którego zaletą było bazodanowanie. Oprogramowanie 
ERGO będące narzędziem kujawsko-pomorskiego SIP-u zawiera wiele możliwości 
ujętych w 37 ewidencjach/rejestrach, które przydatne są w kilkunastu różnego ro-
dzaju wydziałach jednostki samorządowej. Z racji blisko 150 jednostek biorących 
udział w projekcie (ryc. 1), należy podkreślić znaczenie kujawsko-pomorskiego  
SIP-u oraz fakt, iż pojęcie Infostrady w tym przypadku dopasowane jest poprawnie.

Ryc. 1. Partnerzy projektu Infostrada Kujaw i Pomorza
Źródło: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 2013; zielone pola – partnerzy projektu IKiP, szare pola 
– pozostali (poza projektem IKiP)
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Założenia Systemu

Jednym z głównych założeń Systemu Informacji Przestrzennej było opracowa-
nie programu, który usprawniłby zarządzanie przestrzenią województwa, uprościł-
by oraz zwiększyłby przepływ informacji i danych pomiędzy jednostkami każdego 
szczebla oraz obywatelami. Wśród celów projektu zakładano:

–– zbudowanie infrastruktury technicznej, bazodanowej i aplikacyjnej, która po-
zwoli na powiązanie poszczególnych dostawców danych, podmioty wykonują-
ce analizy przestrzenne i pracujące na podstawie informacji przestrzennej,

–– utworzenie baz danych obiektów z odniesieniem przestrzennym,
–– dostarczenie i wdrożenie aplikacji dziedzinowych do prowadzenia wybranych 

rejestrów i ewidencji na wszystkich szczeblach administracyjnych,
–– pozyskanie danych do systemu – zasilenie istniejącymi danymi, dostosowany-

mi do postaci zgodnej ze standardami krajowymi i europejskimi,
–– wdrożenie serwisów intranetowych i internetowych, będących interfejsem do-

stępowym systemu,
–– wdrożenie modułów słownikowych,
–– udostępnianie rejestrów i ewidencji zarządzanych przez system w postaci 

geoinformacyjnej,
–– szkolenia dla administratorów i użytkowników systemu. 

Architektura Systemu

Architektura Systemu Informacji Przestrzennej dla jednostek województwa ku-
jawsko-pomorskiego, musiała być zbudowana na podstawie poszczególnych szcze-
bli administracyjnych, które wyróżniały się zadaniami, kompetencjami oraz zasię-
giem podejmowanych decyzji. Szczeble jednostki, są w tym przypadku wzorcem 
węzłów systemu. Dzielą się na węzły: wojewódzki, powiatowe oraz miast i gmin. 
Węzły jednostek gminnych będą odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów publicz-
nych zlokalizowanych w gminie, lecz z wykorzystaniem oprogramowania i sprzętu 
węzła powiatowego. Węzły powiatowe, odpowiedzialne będą za prowadzenie reje-
strów w starostwach oraz miastach na prawie powiatu. Z kolei węzeł wojewódzki 
będzie zapewniał prowadzenie rejestrów publicznych zlokalizowanych w Urzędzie 
Marszałkowskim (ryc. 2). Z powodu racjonalizacji kosztów wdrożenia oraz celem 
efektywności systemu, założono, że najlepszym rozwiązaniem jest zbudowanie 
każdego węzła poprzez wdrożenie pojedynczej bazy danych, będącej źródłem dla 
wszystkich rejestrów i geoportali w danym węźle. Podstawą każdego węzła jest 
również prowadzenie e-usług, które zapewniają dostęp do zasobów bazy danych 
i zarządzanie nią w sieci urzędów przeznaczenia wewnętrznego i publikacji na 
zewnątrz. Wymogiem budowy architektury kujawsko-pomorskiego SIP-u, była 
budowa scentralizowanych węzłów, w taki sposób, aby każdy węzeł posiadał jed-
ną bazę danych dla wszystkich umiejscowionych w nim rejestrów publicznych. 
System zapewnia logiczne rozdzielenie kompetencji prowadzenia rejestrów pu-
blicznych poprzez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego (Specyfika-
cja istotnych warunków zamówienia 2013).
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Ryc. 2. Architektura SIP-Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Źródło: Opis Przedmiotu Zamówienia, 2013

Centralizacja bazy danych poszczególnych jednostek w jednym węźle nie jest 
jedynym rozwiązaniem sfery funkcjonalności systemu. Architektura SIP-u pozwa-
la na rozproszenie dostępności usług, przy możliwości zarządzania bazą rejestrów 
przez pełnomocnictwo podmiotów, wydziałów i komórek wraz z ich właściwościami 
i kompetencjami. Kolejnym ważnym wyznacznikiem architektury kujawsko-pomor-
skiego SIP-u jest możliwa wymiana danych w postaci rejestrów, ewidencji, map czy 
statystyk pomiędzy jednostkami różnego szczebla poprzez zapewnienie wewnętrz-
nego dostępu do danych (w większości przypadków, brak możliwości edycji i mody-
fikacji danych) lub choćby udostępnienie danych Ewidencji Gruntów i Budynków, za 
pomocą sieci transmisji danych Kujawsko-Pomorskiej Sieci Informatycznej (ryc. 3).

Ryc. 3. Schemat wymiany danych pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi wojewódz-
twa kujawsko-pomorskiego
Źródło: GEOPOLIS, 2014
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Wspomniano już o istniejącym dostępie zewnętrznym oraz możliwości udo-
stępniania danych na zewnątrz. Jest to jeden z głównych elementów architektu-
ry systemu, którego celem ma być rozwiązanie rozdziału dostępu do informacji 
z wydzieleniem danych. Są one przeznaczone wyłącznie dla pracowników wraz 
z uzyskaną odgórnie możliwością dostępu oraz danych, które zgodnie z prawem 
powinny być udostępnione publicznie. Rejestry i ewidencje, inaczej mówiąc infor-
macje z bazy danych poszczególnych węzłów, nie mają możliwości rozdzielenia na 
dostępne i niedostępne dla osób z zewnątrz. W zasadzie każdy z nich sam w so-
bie zawiera informacje, które powinny być zachowane dla osób zajmujących się 
ich prowadzeniem oraz takie, które powinny być udostępniane. Należało więc wy-
dzielić z rejestru informacje udostępniane i nieudostępniane. Najrozsądniejszym 
rozwiązaniem okazało się zastosowanie podsystemu back-office, przeznaczonego 
dla pracowników jednostek samorządowych oraz podsystemu front-office, czyli in-
formacji przeznaczonych dla wszystkich zainteresowanych (Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 2013). 

Podsystem back-office zapewnia prowadzenie rejestrów publicznych oraz za-
prezentowanie danych na wewnętrznym geoportalu danej jednostki. Podsystem 
back-office dzieli się bardziej szczegółowo poprzez zastosowanie dostępności użyt-
kowników do poszczególnych rejestrów i ewidencji. Istnieją użytkownicy z dostę-
pem do panelu administracyjnego z możliwością tworzenia innych użytkowników, 
nadawania dostępu do poszczególnych rejestrów, zarządzania zasobami danych 
itd. Poszczególni właściciele kont mają również dostęp do przydzielonych odgór-
nie rejestrów z pełną możliwością rejestracji dokumentów, modyfikacji i usuwania 
danych oraz przeprowadzania analiz własnych. Co więcej, istnieją również konta 
użytkowników, którzy dany rejestr/ewidencję mogą swobodnie przeglądać z wy-
łączeniem opcji umożliwiających edycję i tworzenie rejestrów/ewidencji przy za-
łożeniu, iż dany użytkownik uzyska odgórną zgodę na udostępnienie wskazanych 
danych. 

Podsystem wewnętrzny back-office ma możliwość dostępu dla osób zaintereso-
wanych z innej jednostki samorządowej, np. z powiatu, gminy, miasta. Udostępnienie 
wglądu do informacji z poszczególnych rejestrów odbywa się na zasadzie wzajem-
nego porozumienia o skali i zakresie informacji. Ma to na celu zapewnienie dostępu 
do informacji w innych jednostkach, czego efektem ma być wzajemna pomoc w usta-
laniu zakresu powstających inwestycji i przedsięwzięć powstających z inicjatywy 
jednej jednostki, lecz oddziałującej na pozostałe. Celem tego typu przedsięwzięcia 
ma być również przyśpieszenie wymiany informacji oraz zwiększenie rezultatów 
wspólnych inicjatyw danych jednostek. Korzyści obopólnych jest znacznie więcej 
i jest to jeden z najlepiej docenianych aspektów projektu przez użytkowników sys-
temu. Funkcjonująca architektura systemu informacji przestrzennej zapewnia pod-
systemom wewnętrznym charakter modułowy, np. planowania przestrzennego oraz 
korporacyjny, czyli usprawniający pracę pomiędzy użytkownikami zajmującymi się 
danym modułem, bez ograniczenia do wybranej jednostki (Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia 2013).

Węzłowe bazy danych, wymiana informacji pomiędzy węzłami, personalizacja 
dostępu do zasobów wraz z hierarchią uprawnień stanowią główne elementy, wy-
znaczające charakter Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-
-Pomorskiego. Pozwala to na określenie poziomów zarządzania SIP-em, zgodnie 
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z odpowiedzialnością podmiotów (wydziałów, lub pojedynczych użytkowników) 
za utrzymywanie rejestrów/ewidencji oraz zasobów przestrzennych. Istnieje 
również możliwość kontynuacji prowadzenia stworzonej bazy danych przez użyt-
kowników wraz z dostępem do danych innych podmiotów. Ten aspekt przyczynia 
się do realizacji zadań dotąd nie wykonalnych, bądź nie możliwych do zrealizowa-
nia w terminie. Wytworzenie takiej bazy danych pozwala wreszcie na jasne i pra-
widłowe przedstawienie informacji publicznej oraz e-usług dla interesantów (por. 
Olszewski i Gotlib 2013).

Ryc. 4. Zastosowanie systemów back-office i front-office w systemie informacji przestrzennej woje-
wództwa kujawsko-pomorskiego
Źródło: GEOPOLIS, 2014

Podsystem front-office jest zewnętrzną częścią systemu umożliwiającą udo-
stępnienie danych o charakterze publicznym pochodzących z zasobu podsystemu 
back-office na geoportalu (ryc. 4). Podsystem front-office stanowi rozwiązanie ma-
jące zapewnić wspólną platformę wymiany informacji na linii: użytkownicy back-
-office – zasób informacji publicznej – odbiorcy. Podsystem front-office składa się 
głównie z map tematycznych zgromadzonych w geoportalu publicznym, dostęp-
nym powszechnie. Geoportal, jest zachowany węzłowo oraz zarządzany poprzez 
poszczególnych administratorów jednostek. Geoportale węzłowe zbudowane w ra-
mach projektu Infostrady są wizualizacją zasobu danych zgromadzonego w pod-
systemie back-office. Aktualnie istnieje kilkanaście map tematycznych, które są 
ustandaryzowane pod względem interfejsu i pakietu narzędzi. Prócz pozyskania 
informacji przestrzennej istnieją narzędzia, które pozwalają na pozyskiwanie naj-
ważniejszych danych dotyczących danej decyzji, obiektu. Do geoportalu mają dostęp 
również użytkownicy podsystemu back-office, gdzie istnieje możliwość uzyskiwania 
informacji wraz z opcją przejścia do innych modułów, składających się z rejestrów, 
ewidencji oraz map. 
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Opis działania

Jednym z najistotniejszych aspektów systemu jest jego użytkowanie poprzez 
zastosowanie technologii WWW (World Wide Web). W zasadzie wszystkie czyn-
ności, które związane są z obsługą rejestru są realizowane z poziomu przeglądarki 
internetowej. Dotyczy to również odniesienia przestrzennego, które rejestrowane 
jest w zasadzie przy każdym możliwym do lokalizacji rejestrze czy też ewidencji. 
W programie Systemu Informacji Przestrzennej województwa nie występuje opro-
gramowanie typu desktop. Spośród tej grupy programów można wydzielić kilka, 
których dane wynikowe będą współdziałały z systemem ERGO (QGIS, OpenOffice 
itd.). Ważnym aspektem tego programu jest możliwość załączania danych wyni-
kowych. W tym przypadku chodzi o możliwość wprowadzania wygenerowanych 
zarówno w postaci plików *.shp, czy też plików rastrowych, własnych analiz prze-
strzennych. Jest to jeden z najlepszych aspektów rozwoju polskiej administracji. Do 
tej pory dostęp, jak i wiedzę w prowadzeniu własnych analiz przestrzennych, miały 
jedynie największe i najbogatsze pod względem kadrowym i finansowym jednostki.

SIP w administracji – rejestry, ewidencje i geoinformacja 

System budowany jest w ramach dotychczas prowadzonych przez administra-
cję publiczną rejestrów i ewidencji. Do tej pory w znacznej większości prowadzone 
były w tradycyjnych sposobach zapisu odręcznego bądź w arkuszach kalkulacyj-
nych. Problemem tego typu rozwiązań była niemożność jednorazowego udostęp-
nienia zapisanych danych i przekazania tego większej ilości jednostek. Innym po-
dobnym problemem był brak możliwości upowszechnienia zarejestrowanych in-
formacji, które są publiczne. Kujawsko-Pomorski SIP miał właśnie na celu zastąpić 
tradycyjne metody powstawania rejestrów/ewidencji i udostępnić takie narzędzia, 
aby były one możliwie pożyteczne nie tylko w obrębie danej jednostki. Należy rów-
nież wspomnieć o możliwości udostępnienia poszczególnych rejestrów/ewidencji 
pomiędzy jednostkami na zasadzie dostępu do informacji zarówno w formie danych, 
jak i odniesienia przestrzennego. Każdy z węzłów ujętych w projekcie charakteryzu-
je się modułami, w których zgrupowano rejestry/ewidencje. Odpowiednio w węźle 
wojewódzkim znajduje się siedem modułów, składających się z 11 ewidencji/reje-
strów. Na poziomie powiatowym uwzględniono osiem modułów, składających się 
z osiemnastu ewidencji/rejestrów (ryc. 5). Poziom gminny składa się z siedmiu mo-
dułów, w których skład wchodzi piętnaście ewidencji/rejestrów (Specyfikacja istot-
nych warunków zamówienia 2013).

Oprogramowanie SIP-u składa się z części ewidencyjnych raportów, w których 
rejestrowane są dokumenty, bazy danych dokumentów, zakładek mapowych, czyli 
geoportali w postaci intranetowej i internetowej z możliwością generowania wy-
druku oraz zakładek administracyjnych. W poszczególnych rejestrach istnieją opcje 
dodawania plików w różnych formatach, co pozwala na tworzenie baz danych. Dru-
gą ważną rzeczą jest interoperacja poszczególnych danych z ewidencji, rejestrów 
i geoportali.

Rejestry i ewidencje zgrupowane w modułach, zorganizowane są na podsta-
wie swojej specyfiki. Zarejestrowane dokumenty i ewidencja przedstawione są 
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w wierszach budujących tabelę, zwaną raportem interaktywnym. Znajdują się w niej 
dane opisowe, ale również dla każdej zarejestrowanej pozycji raportu dostępne są 
narzędzia interaktywne w postaci edycji dokumentu. Pozwala ona na modyfikację 
i usuwanie danych. Istnieje także opcja podglądu, która daje możliwość podświetlenia

Ryc. 5. Moduły Systemu INFOSTRADA K-P, w których zgrupowano rejestry/ewidencje 
Źródło: GEOPOLIS, 2014

na mapie obszaru. Są również opcje pozwalające na wyświetlenie podstawowych in-
formacji o interesującej nas pozycji w raporcie interaktywnym (tabeli). Dodatkowo 
pojawia się możliwość podglądu załącznika graficznego. W każdej z kolumn danych 
opisowych działają narzędzia służące sortowaniu i podziałowi raportu według da-
nych w niej zawartych. 

Raport interaktywny, zawiera niekiedy kilkanaście tysięcy pozycji w tabeli. Z tego 
powodu oprogramowanie zostało wyposażone w pięć sposobów wyszukiwania da-
nych przy użyciu kilku rodzajów dostosowanych filtrów, w tym jeden z zastosowa-
niem mapy. Dodatkowo prócz opcji wyszukiwania, każdy rejestr wyposażony jest 
w opcje dodatkowe np. sortowanie, zliczanie, generowanie wykresów, tworzenie wła-
snych kolumn w raporcie interaktywnym. Możliwe jest także generowanie własnych 
raportów na stałe z możliwością analogowego usunięcia, pobrania danych w postaci 
plików *.html, *.csv oraz wysłanie danych pocztą elektroniczną na wskazany adres.
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Wspominana kilkukrotnie geoinformacyjna część ERGO znajduje się w pro-
gramie w kilku postaciach. W podsystemie back-office każda ewidencja posiada 
możliwość nadania właściwej lokalizacji zarejestrowanej pozycji. Po nadaniu infor-
macji przestrzennej, jest ona zawarta w rejestrze w postaci podglądu w geoportalu. 
Dane przestrzenne dotyczące dokumentów, obiektów i innych danych widniejących 
w ERGO zamieszczone są jako warstwy w geoportalach intranetowych, dostępnych je-
dynie w podsystemie wewnętrznym (back-office). Geoportale wewnętrzne są z reguły 
ustandaryzowane, choć różnią się tematyką warstw oraz narzędziami. W nawiązaniu 
do pasków narzędziowych w poszczególnych rejestrach np. pomników przyrody, czy 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dostępne są narzędzia reje-
strowania obiektów z jednoczesnym nadaniem położenia przestrzennego.

Ryc. 6. Geoportal wewnętrzny: Ewidencja Gruntów i Budynków [EGiB] 
Źródło: GEOPOLIS, 2014

Ryc. 7. Geoportal wewnętrzny: Ewidencja miast, ulic i adresów [EMUiA] 
Źródło: GEOPOLIS, 2014



Rejestry publiczne w formie zintegrowanej jako platforma budowy Systemu Informacji… [67]

Wśród geoportali wewnętrznych należy wymienić te dotyczące: ewidencji grun-
tów i budynków (ryc. 6), ewidencji miejscowości ulic i adresów (ryc. 7), miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzennego (ryc. 8), zabytków nieruchomych 
i archeologicznych (ryc. 9), obwodów spisowych (ryc. 10), architektury i budownic-
twa (ryc. 11). Istnieje także geoportal ogólny, dostępny dla każdej osoby posiada-
jącej konto użytkownika ERGO. Istniejąca baza danych poszczególnych rejestrów 
i ewidencji pozwoliła na powstanie map tematycznych danej jednostki, które zostały 
zgrupowane i udostępnione w postaci ogólnodostępnych geoportali zewnętrznych. 
Efektem tego wszystkie jednostki różnego szczebla biorące udział w projekcie są 
w posiadaniu geoportali tematycznych służących do pracy w urzędzie oraz geopor-
tali publicznych, co w zasadzie do tej pory nie wystąpiło w obrębie naszego kraju.

Ryc. 8. Geoportal wewnętrzny: Ewidencja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) 
Źródło: GEOPOLIS, 2014

Ryc. 9. Geoportal wewnętrzny: Ewidencja zabytków nieruchomych i archeologicznych
Źródło: GEOPOLIS, 2014
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Ryc. 10. Geoportal wewnętrzny: obwody spisowe 
Źródło: GEOPOLIS, 2014

Ryc. 11. Geoportal wewnętrzny: Architektura i budownictwo 
Źródło: GEOPOLIS, 2014

Metadane

Jak pisali Litwin L. i Rossa M. (2010) o dyrektywie EU INSPIRE, która weszła 
w życie 15 maja 2007 roku ustanawiając kolejny kamień milowy w rozwoju wiedzy 
i możliwości a także umiejętności wykorzystania danych przestrzennych, ustanowi-
ła ona Europejską Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (ESDI). ESDI jest bezpo-
średnią kontynuacją idei stworzenia Systemu Informacji Geograficznej, która poja-
wiła się w latach 60. XX wieku za sprawą Rogera Tomlinsona. Niezliczone warstwy 
danych przestrzennych, które pojawiały się także znacznie wcześniej, stanowią, 
w ponad 80% według unijnych statystyk i raportów, podstawę wydawania decyzji 
administracyjnych. Przystępując do budowy Krajowych (w ramach Europejskiej) 
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Infrastruktur Informacji Przestrzennej odpowiednie służby państw członkowskich 
musiały przede wszystkim uporządkować istniejące gdzieś w przestrzeniach admi-
nistracyjno-geodezyjnych zasoby danych przestrzennych. Kolejnym krokiem było 
opisanie ich metadanymi, których utworzenie jest niezbędnym procesem, mającym 
na celu zapanowanie nad zasobami informacji przestrzennej (Litwin i Rossa 2010).

Tworzony system Infostrady musi zapewniać interoperacyjność zbiorów 
danych przestrzennych, która stanowi cel główny, przyświecający Dyrektywie  
INSPIRE. Środkiem do tego celu, czyli stworzenia zdolności do współdziałania (in-
teroperacyjności), jest harmonizacja danych, rozumiana jako działania o charak-
terze technicznym, organizacyjnym i prawnym mające na celu doprowadzenie do 
wzajemnej spójności zbiorów danych przestrzennych i usług geoinformacyjnych. 
Gwarantuje to stosowanie otwartych i jawnych standardów zapisu danych prze-
strzennych zgodnie z normą PN-EN-ISO 19125–2 – Informacja geograficzna – środki 
dostępu do obiektów prostych (odpowiednik – Standard OGC: OpenGIS Simple Fe-
atures – SQL – Types and Functions). Norma ta ma zapewniać neutralność techno-
logiczną i jawność używanych standardów i specyfikacji zapisu danych przestrzen-
nych, uznanych przez organizacje międzynarodowe (m.in. Parzyński i Chojka 2013). 
Harmonizacji podlegają: infrastruktura (jako przedmiot harmonizacji w obszarze 
organizacji), prawo (pod względem zgodności przepisów krajowych i unijnych), 
dane (ich spójność z przyjętymi specyfikacjami), zbiory danych przestrzennych 
i ich forma opisu w postaci metadanych oraz same metadane (DYREKTYWA 2007). 
W ramach Systemu Informacji Przestrzennej SIP Infostrada oprogramowanie ser-
wera usług wymaga dostarczenia usługi wyszukiwania zbiorów, serii i usług danych 
przestrzennych wraz z edytorem metadanych, umożliwiającej także publikację me-
tadanych oraz zarządzanie nimi i ich katalogiem (por. Litwin i Rossa 2010). Usłu-
ga musi być zgodna z obecnymi przepisami wykonawczymi tj.: Technical Guidance 
for INSPIRE Discovery Services (version 3.0) z 30 marca 2011 r. oraz Regulation on  
INSPIRE Network Services z 19 października 2009 r.

Podsumowanie

Systemy Informacji Przestrzennej stanowią dziś pewną infrastrukturę w dzie-
dzinach typu administracja samorządowa. Znaczna ilość corocznej dokumentacji, 
podejmowanych decyzji, brak wspólnej platformy wymiany informacji powodu-
je, iż wyniki pracy w administracji nie są efektywne. SIP zbudowany na zasadzie 
bazy danych wraz z podzielonymi tematycznie geoportalami w znacznym stopniu 
może posłużyć, jako narzędzie organizacji pracy nie tylko w pojedynczej jednostce, 
ale przede wszystkim na obszarze powiatu i województwa (por. Olszewski i Gotlib 
2013). Kujawsko-Pomorski SIP, nie tylko służy, jako baza danych, lecz również jako 
narzędzie do analizy przestrzennej. Dostęp do ewidencji gruntów i budynków oraz 
innych danych udostępnionych na geoportalu pozwala na jasne podejmowanie de-
cyzji mających w późniejszym czasie odniesienie w przestrzeni. Zastosowanie sys-
temów back-office i front-office nie ogranicza użycia SIP-u wyłącznie do celów we-
wnętrznych, lecz również do zamieszczania informacji na geoportalu zewnętrznym, 
udostępnionym na ogólnodostępnym geoportalu.
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of the Old Town in Bielsko-Biała

Abstract
The author paid attention to the medieval part of Bielsko-Biała City, which for decades had 
been practically neglected and abandoned. The constantly growing problems of technical, 
economic and social degradation of this area were analysed. In the mid-1990s attempts were 
made to regenerate the city historic core and to restore its proper position and rank, which it 
should occupy in the minds of locals and tourists. Presenter in the paper are infrastructural, 
social and economic changes, which took place within this area as a result of the revitalisation 
process. The objectives of this process have been highlighted, as well as the renovation of 
buildings. Social problems affecting the residents have been indicated and completed pro-
jects improving their situation have also been discussed. The changes of the service func-
tion occurring thanks to the process of revitalisation have been described. The growth of the 
number of service units showed a positive effect of the regeneration, improving the economic 
situation of the discussed area. The pace of changes is intense. Every year the number of eco-
nomic entities increases and most of them are located in the buildings and quarters subjected 
to renovation. Nevertheless, part of this activity is observed out of Bielsko’s Old Town, being 
replaced by the catering and entertainment services.

Key words: Bielsko-Biała; Bielsko Old Town; urban regeneration; socio-economic changes

Introduction

Urban regeneration is currently one of the most common activities undertaken wi-
thin urban areas. In a nutshell, one may say that it is a long-term process of comba-
ting crisis phenomena, manifested in technical, economic and social aspects.

In Bielsko-Biała City first attempts to overcome the problem of central urban 
area degradation were undertaken in the mid-1990s. Bielsko’s Old Town was then 
a classic example of nearly absolute degradation on a technical, infrastructural, so-
cial and economic levels. These problems had been growing since the end of the 19th 
century, when this part of the city ceased to perform its former functions, due to de-
velopment of the new city centre. Throughout the entire 20th century less attention 
was paid to this area, and, in consequence, its degradation occurred and grew.
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The aim of the author was to show how the actual process of revitalisation caused 
infrastructural, social and economic changes of Bielsko’s Old Town. Directions of re-
generation activities and the way of their progress have also been described. 

Literature overview

The problem of urban regeneration has been widely analysed in recent years 
by many researchers, as evidenced by a large body of literature. This issue has so far 
been extensively discussed in many aspects by many Polish and foreign researchers. 
There have even been multi-volume publications, condensing gathered knowledge 
(Podręcznik… 2003, Rewitalizacja Miast Polskich). Similarly, the problem of regen-
eration of city centres has been undertaken by many authors (Skalski 1998, 2000; 
Muzioł-Węcławowicz 2009; Wolaniuk 2012). 

In Polish there is no clearly defined and generally accepted terminology relat-
ed to the issue of regeneration of urban areas; therefore, many authors attempt to 
clarify a large number of synonymous terms (Skalski 1998, 2000; Kaczmarek 2001; 
Palicki 2007; Jarczewski 2009). 

The course of the historic core transformation of an old town in the chronolog-
ical order was described by Jarczewski (2009). The aspect of their degradation, in 
relation to the level and quality of life of the city centre inhabitants were discussed 
by: Zborowski and Dej (2009), Zborowski et al. (2009). Jadach-Sepioło (2009a) de-
scribed the gentrification process, often developed due to changes in social struc-
ture changes during the process of revitalisation. The economic transformations 
under the influence of regeneration processes were also analysed in the perspective 
of property values changes (Jadach-Sepioło 2009b). One of the most important pub-
lications concerning economic regeneration is the paper by Sztando (2010), broadly 
presenting the economic aspect of regeneration procedures.

A detailed identification of problems that affected Bielsko’s Old Town and became 
the basis for redevelopment process, its assumptions, goals and expected results are 
presented in several publications, i.e.: Miejscowy…, 1998, Program rewitalizacji biel-
skiej…, 2004, Program rewitalizacji obszarów…, 2009, accepted in their scope by the 
City Council of Bielsko-Biała. They have become the subject of analysis of the program 
assumptions (Siemiński 2008, Muzioł-Węcławowicz 2009). Regeneration of the area 
of Bielsko-Biała’s Old Town was described fairly often, just in the early period of this 
action. On the other hand, assumptions of the professional activation of the residents 
of this area were presented in the Program aktywności…, 2009.

Area and methods of research

The scope of the author’s research includes the oldest part of Bielsko-Biała’s1 
City Centre within the old defence walls of the medieval town of Bielsko. This zone 
has been included in revitalisation programs or ones forming a part of regeneration 

1–Since 1951 the City of Bielsko-Biała has contained two urban units, those of medieval 
Bielsko and younger Biała, formerly developed separately
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activities for several years. Additionally, it is the first historic core to this day distin-
guished by the urban layout from the times of founding of towns. 

Economic transformations caused by revitalisation were studied using data 
gathered during field research carried out in July 2012, when all forms of service ac-
tivities were mapped, together with their exact location. Collected information was 
organised through assigning each economic activity to the type of service activity. 
This data were compared with a similar study by A. Zarajczyk, completed in July 
2008 (Zarajczyk 2008). This material was necessary to show the growth rate of the 
number of service outlets. On the other hand, the infrastructural transformations 
were based on the result of field studies, carried out in March 2015. Social problems 
of this area were analysed in various ways. The simplest method, very important, 
was an observation of the local community. The project undertaken was about acti-
vating and preventing the marginalisation of Old Town’s community and it was car-
ried out by the Regional Labour Office in Bielsko-Biała and MOPS (Municipal Social 
Welfare Centre). Valuable information was also obtained from the Office of the Plen-
ipotentiary for Revitalisation, where one learnt, inter alia, about the exact actions of 
the city in relation to the population of the Bielsko’s Old Town district, which are, to 
some degree, contrary to the assumptions included in the documents. 

Assumptions of the regeneration process of Bielsko’s Old Town 

Crisis of this part of Bielsko-Biała was initiated partially by moving the city cen-
tre activities to 11 listopada Street (November 11th Street) more than one hundred 
years ago, connecting separate (up to 1951) cities of Bielsko and Biała. In most Pol-
ish cities the historic core with the market square is the most important part. How-
ever, in Bielsko-Biała these functions developed in the neighbouring part of the city 
for a long time, especially the commercial ones. Therefore we say that Bielsko’s Old 
Town has been forgotten. Even though various, often specialised service functions 
existed there (i.e. second-hand bookshops), most residents of this zone avoided 
then, preferring services in other parts of the town. No cultural events were organ-
ized on the market square. For many years none of the owners of the buildings has 
undertaken quarter and visible renovation. Local community, due to unemployment, 
began to succumb to the growing poverty which often led to various pathologies. 
This accumulation of serious problems soon led to the degradation of the Historic 
Core’s social, economic, and technical space. 

Sustainable development of housing, services and community of this area has 
been the main goal of the revitalisation activities from the very beginning. The de-
cision to invest in tourism was also made The idea of the regeneration process in-
cluded directions and principles of conduct within the scope of the implementation 
of the program. Within the Old Town there is practically no space for new buildings. 
Therefore, the only way to increase their residential potential is to modernize of 
the existing (often highly degraded) historic ones. It is also possible to add floors to 
several buildings and to add attics to them. However, there should not be any major 
deformation, for the historic character of the area. As for the ownership of the build-
ing, it was decided that the share of private ones should be greater – mostly due to 
the sale of objects belonging to the city. At the same time, the securing condition was 
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to perform the agreed renovations within the specified period of time. The option 
of the long-term lease or selling buildings was approved. Also, the actual tenant of 
a given flat may purchase it; in such a case the municipality imposes the duty of 
modernisation not only of the flat, but also of the entire building. 

For the duration of the repairs, the city authorities decided to move the tenants 
to other municipal premises. The costs of organising the alternative housing are in-
curred by the municipality. Ultimately, the creation of approx. 60 flats was undertak-
en outside of the Old Town within the municipal resources, both existing and newly 
built ones (Program rewitalizacji bielskiej… 2004). However, this assumption has 
not been fulfilled, because replacement and temporary flats have not been realised. 
When the modernisation of a building is planned, all residents are transferred to al-
ternative accommodation. Buildings after renovation are sold and former residents 
do not return to their apartments. This is why the regeneration process is delayed 
for the current residents of the Old Town. In practice, the discussed area has less 
and less inhabitants. As for regeneration carried out by private owners, the city au-
thorities have established conservation guidelines for them. They strive to provide 
all possible formal help within the scope of modernisation investments; i.e. informa-
tion on funding opportunities, e.g. from the EU’s funds. In the Revitalisation program 
of Bielsko’s Old Town (Program rewitalizacji bielskiej Starówki) the assumption was 
also included on retaining various service units that had functioned in this place for 
longer time, such as the 18th century pharmacy, important to keep a unique feel of 
the Old Town. These are for example, the second-hand bookshops and art studios. 

Infrastructural changes

During the revitalisation of Bielsko’s Old Town, in addition to the modernisa-
tion of the Market Square space and most streets, 42 buildings have been renovat-
ed, i.e. 38.2% of their total number. The municipality founds were invested in 17 
houses, whilst the private ones – in 24 (figure 1). The renovation of the façade of the 
Sułkowscy Castle, together with the St Anne’s Chapel, due to the Marshall’s Office 
funds, was incredibly important. This development, carried out on a large scale, con-
tributed to the improvement of the Old Town’s image. 

Of 29 houses, 16 have been renovated to date – nearly 50%. For 11 of them the 
main investor was the municipality, which invested in the renovation of only 6 build-
ings outside of the Market Square. This shows that for the municipality the most 
important thing was to renovate its own townhouses in the Market Square, the most 
important part of the Bielsko’s Old Town the central, well-maintained and visually 
appealing public space. The municipality carried out the repairs of its own houses, 
the ownership of which is clearly determined.

Renovated buildings of the Historic Core of Bielsko-Biała are concentrated in its 
south-western part. Said part was the first one to have been renovated, according to the 
assumptions of the Revitalisation program of Bielsko’s Old Town. The entire western side 
of the Market Square was restored. The main investor was the municipality, which, as 
part of the project: New Old Town – new opportunities… carried out the refurbishment 
of five townhouses. Other renovations were made by private investors. The rest of the 
area shows a small amount of such types of investments, especially the northern part. 
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Fig. 1. Renovated buildings and major renovation investors in Bielsko’s Old Town (March 2015)
Source: Autor’s work

Social changes

Many central areas of contemporary Polish cities show, besides the technical 
degradation of their buildings, numerous social problems. Usually these negative phe-
nomena are cumulated in the city centre; sometimes they take on a form of pathology. 
These are: long-term unemployment, poverty, high level of crime or even homeless-
ness. Residents of central zones mainly have low education level, they are often elder-
ly, living on benefits of such institutions as MOPS. Such community usually embodies 
passiveness and helplessness. Young generation is raised in the environment, which 
provides them with inadequate role models; this then leads to cementing negative be-
haviours. Additionally, the inhabitants of the central area live in obsolete buildings, 
with degradation caused by long lack of investment. All these adverse factors com-
bined result in degradation of the city centre area (Zborowski, Dej 2009).

A similar issue can be encountered in the centre of Bielsko-Biała, including the 
researched area. Nearly whole of the city-centre shows the highest concentration 
of negative social phenomena. The unemployment rate is higher that in any other 
district of the city (Program rewitalizacji obszarów…, 2009).

The people and bodies involved in the regeneration program of Bielsko’s Old 
Town realization have also noticed those problems. In accordance with the idea of 
revitalisation, not only did the renovation of dilapidated buildings began, but also 
that of degraded and poor community. MOPS dealt with the social problem on behalf 
of the city. Projects addressed to people threatened by marginalisation, especially 
those in the city centre with the Historic Core included, have been implemented 
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since 2004 The Professional Activity Support Office was created. In 2004 MOPS be-
gan two projects: Against helplessness and Being active pays off, and in 2008 the third 
one: Bielsko-Biała connects people. All of those were financed from the city budget, 
the European Social Fund and PHARE 2002 Fund. The Bielsko-Biała Labour Office 
also runs a number of projects aiming at fighting unemployment. In 2004–2005 two 
projects designed for the city centre’s residents were carried out, including those 
of Old Town: Do it yourself and Increase your qualifications, also co-financed by the 
European Social Fund. 

Economic changes

Economic changes of Bielsko’s Old Town under the influence of regeneration 
process were investigated by the author, who compared the number of service units 
existing in this area in July 2008 and in July 2012. The earliest accurate data on the 
service outlets present in the Old Town district only date back to 2008. During only 
those four years one can observe considerable economic transformation, a general 
dynamics and new places of service concentration. Information on all these units 
active in the researched area was gathered by mapping of the area. Data for the year 
2012 were compared with those acquired by A. Zarajczyk (2008) – figure 2.
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Fig. 2. Number of service units at Bielsko’s Old Town in 2008 and 2012
Source: Author’s work on the basis of A. Zarajczyk (2008) and own research (2012)
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In 2008, retail trade dominated in Bielsko’s Old Town, with 37 units of the total 
114 (32%). There were 17 units of craft activities; 16 – in business and manage-
ment, and 15 catering units. There were also 12 institutions dealing with education 
and culture. In 2008 there were also nine existing offices of public administration: 
five involved in health and social care, and three design offices in construction 
business.

In 2012 there were 142 service units at the Bielsko’s Old Town. Most of them 
were commercial ones (various types of shops) – 46 (32%). There are also 24 craft 
workshops in the area (17%); some of them represented the industrial craft, e.g. 
repairs of electronic equipment; some provide personal services, e.g. hairdressers. 
Among 20 gastronomic establishments (14%) were restaurants, pubs, coffee shops, 
and tea houses. There were also 17 institutions of cultural, educational, or physi-
cal culture functions, i.e.: the Beskidzka Library – Special Collections Department, 
Regional Museum at the Sułkowscy Castle and the Cathedral Church of St Nicholas. 
Moreover, there were language schools, clubs and societies, as well as exhibition 
halls. There were also various offices, e.g. financial service units estate agents, and 
14 units of public administration. In addition to several lawyer firms and notaries 
there was also the office of the St Nicholas parish and two units connected with the 
Bielsko-Biała Town Hall: the Office of the Mayor’s Plenipotentiary for the Bielsko’s 
Old Town Revitalisation, and the office of the project: Bielsko-Biała connects people, 
serving inhabitants of the city centre. Construction, health and social care had only 
4 units. These were: design offices, two units of health care (dentist and a doctor’s 
practice), and a day care centre.

The number of service units within the studied area increased by 28 (25%) in 
only four years – from 114 in 2008 to 142 in 2012. In this short time their growth 
was approx. 24.6%. The number of shops grew to over 24% and craft units to 41%. 
Compared to 2008, there are five more dining options (increase of 25%), points 
providing educational, cultural and physical culture services (increased by almost 
42%), and also public administration institutions (a 56% increase). In the period 
studied only the number of design offices in construction did not change. On the 
other hand, in the Old Town two out of five existing in 2008 institutions providing 
health and social care were closed. The number of institutions dealing with business 
and management also decreased slightly. 

The conducted studies show also more accurate changes, which related to as 
many as 80 establishments. In four years in 20 facilities the services provided have 
changed. During the analysed period 44 businesses emerged in the premises, where 
in 2008 there was no activity whatsoever. Additionally, 16 places were closed, and 
until 2012 they were not replaced by any new ones. In 2012 in 77 buildings various 
services were provided, while in 2008 – only in 59. This means that new service 
units were created in 18 more buildings than four years earlier; this was an effect of 
modernisation of those houses. 

The analysis showed that within Bielsko’s Old Town the increase of the number 
of service units was quick – almost ¼ in four years. The area began to attract various 
new functions. Due to the modernisation of the Market Square space more residents 
and tourists (potential clients) come here. Therefore, the author states that regener-
ation process contributes to economic redevelopment of Bielsko’s Old Town.
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Discussion and conclusions

The number and the structure of economic entities are, according to Sztando 
(2010), key indicates of the effects of revitalisation of an area. Where old existing 
functions have been exhausted or pushed out completely, revitalisation causes their 
restoration through the implementation of socio-economic objectives, e.g. creation 
of new jobs (Mączyńska 2009). 

But it is unknown to what extent these economic changes are caused by the 
financial funds for the revitalisation program, and how the quality factors, for ex-
ample, the attractiveness of the area or “a trend for the place”, contribute to them 
(Jadach-Sepioło 2009b). We also do not know whether the social and economic 
redevelopment of Bielsko’s Old Town is solely due to the revitalisation process, or 
whether its influence is only partial. Sztando (2010) highlights that such knowledge 
is needed to study the results of the revitalisation effect, as one of the four condi-
tions (condition of discretion) necessary to fulfil. There is a risk that the establishing 
of service units here does not depend on revitalisation at all, but on other factors, 
such as the “trend” for a given place. However, the above-described results and ob-
servations show that a large part of the new activity developed when revitalisation 
actions were already in progress. 

Revitalisation activities should not be based merely on renovation of build-
ings and that of technical infrastructure of the area, but also on searching for and 
implementating factors causing the economic growth, such as: property tax ser-
vices, advice for people wishing to start their own business, support for economic 
promotion, sureties (Sztando 2008). Jadach-Sepioło (2009b) believes that in the 
case of a high degradation of an area (like that of Bielsko’s Old Town) support from 
public authorities is needed to create the new commercial and service infrastruc-
ture, and to stimulate the local entrepreneurship. Numerous program documents, 
the body of Plenipotentiary for Revitalisation, renovating and selling of townhous-
es by the municipality, providing support, e.g. for long-term unemployed, indicate 
the necessary involvement of local authorities also in generating the economic ef-
fects of the regeneration. However, it is hardly possible to fully predict the result 
of these activities.

Sztando (2008: 5) claims that it “is easier to answer the question of how to 
implement urban regeneration, as in this scope we deal with the stable matter and 
advanced technical knowledge, than to indicate the success-guaranteeing tools 
and methods of creating economic and social development of a part of the city. It is 
a conglomeration of various, changeable entities with fluctuating goals functioning 
in equally variable surroundings, with which it is bound through not always stable 
relations”. It should be emphasised that the financial situation of the Historic Core 
population is bad, and a considerable number of inhabitants remain unemployed 
for a long period. Ensuring the economic redevelopment in the area subjected to re-
vitalisation (or in its vicinity) is effective in reducing poverty (Khosa, Naidoo 2008; 
Communications & marketing strategy…).
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Summary

The process of regeneration of Bielsko’s Old Town, undertaken several years 
ago, resulted in numerous changes. Modernisation of infrastructure is considerable, 
as in almost 40% of cases the building was completely refurbished. This includes 
over 50% of buildings situated around the Market Square. The main investors were 
private individuals, whilst the activities of the municipality were concerned rather 
with the houses of the Market Square. In addition to the regeneration of houses, the 
modernisation of the surface of the Market Square was completed, due to which 
some historical objects were unveiled and made available, and new elements of 
small architecture were situated. Also the St Nicholas Square was renovated, as well 
as several adjacent streets. 

Social problems have also been solved and the area has been enlivened. Local 
residents were given aid in overcoming their problems, especially long-term unem-
ployment. The up-to-date actions lead only to introducing new service functions 
replacing the residential one. Many flats in the renovated houses remain empty or 
have been transformed into offices. If this trend is continued, the Historic Core will 
be only the service area, without permanent residents. 

Due to revitalisation the structure of the service function of the studied area 
has changed. During only four years (2008–2012), the number of economic entities 
increased by 28, i.e. 24.6%. The reason for such a large growth is a well performed 
regeneration. The restoration of houses made investors open their businesses there. 
New services units are opened mostly in renovated buildings. Also, a growth in pop-
ularity of this area among residents and tourists caused an increase in demand for 
some new services. In particular new catering establishments and shops started to 
emerge rapidly. The author can conclude that revitalisation helps Bielsko’s Old Town 
to overcome its crisis. 
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Przestrzenne zróżnicowanie miast średniej wielkości w Polsce  
wg dojazdów do pracy 

Streszczenie
Skuteczne zarządzanie i planowanie rozwoju miast wymaga uwzględniania coraz mocniej-
szych powiązań pomiędzy miastami i ich zapleczem. Obecne tendencje sprawiają, że nie moż-
na spoglądać na miasta jako odrębne jednostki funkcjonalne. Część funkcji miasta, przekra-
cza bowiem jego granice administracyjne. W związku z tym wokół niemal każdego miasta 
tworzy się strefa z gęstymi powiązaniami, która wraz z miastem tworzy funkcjonalny obszar 
miejski. Oddziaływanie każdego miasta jest wprost proporcjonalne do jego wielkości i rangi, 
natomiast odwrotnie proporcjonalne do odległości. Powiązania między miastem i jego oto-
czeniem określane są za pomocą powiązań funkcjonalnych, tj. dojazdów do pracy, edukacji, 
usług itp. Te przemieszczenia wahadłowe nabierają coraz większego znaczenia praktycz-
nego, przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzennego, polityk transportowych 
i strategii mobilności. Autorka ukazuje przestrzenne zróżnicowanie miast średniej wielkości 
w Polsce pod względem wielkości dojazdów do pracy. Badanie opiera się na miernikach okre-
ślających migracje wahadłowe były to: współczynniki wyjazdów, przyjazdów, salda przepły-
wów oraz ilorazu przepływów. Polacy są mobilnym narodem. Co czwarty mieszkaniec Polski 
dojeżdża do pracy poza gminę swojego zamieszkania. Miasta średnie pozostają w cieniu du-
żych pod względem atrakcyjności ich rynków pracy. Największe przepływy ludności z miast 
średniej wielkości notuje się w granicach największych aglomeracji, na co zasadniczy wpływ 
ma bliskość wielu miast oraz dogodne połączenia między nimi. Jednostki te odznaczają się 
ujemnym saldem przepływów, podczas gdy w obszarach peryferyjnych saldo to dla miast 
średnich cechuje się dodatnimi wartościami.

Słowa kluczowe: dojazdy do pracy; mierniki mobilności; migracje wahadłowe; strefa 
dojazdów do pracy

Spatial differentiation of medium-sized cities in Poland by volume of 
commuting to work

Abstract
Effective management and planning of urban development requires taking into account links 
between cities and their backends, which are stronger and stronger. Current trends indicate 
that we should look at the city as a distinct functional unit. Some of its functions cross ad-
ministrative borders. Consequently, a dense zone of influence is formed around each city. 
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This zone, together with the inner city, creates a functional urban area. The impact of each 
city is proportional to its size and importance, and inversely proportional to the distance 
from it. The relationship between the city and its surroundings is determined using functional 
links, for example commuting to work, education, services, etc. In fact, these shuttle migration 
is gaining ever greater practical importance in providing foundation for land-use planning, 
transport policy or strategy. The aim of the article was to show the spatial differentiation of 
medium-sized cities in Poland in terms of commuting. The study is based on measures con-
cerning shuttle migrations. The analysis uses indices of departures, arrivals, the balance of 
flows and the quotient factor too. Poles are a mobile nation. One in four inhabitant commutes 
to work outside the municipality of their residence. Medium-sized cities remain in the shade 
of large cities in terms of their labour market attractiveness. The largest flows of population 
to/from medium-sized cities are noted within the largest ones, which have a considerable 
number of urban units and easy access to them. These medium cities show negative balance 
of everyday flows, while in remote areas the saldo is positive.

Key words: commuting to work; mobility measures; shuttle migrations; commuting area

Wstęp

Procesy urbanizacyjne przyczyniły się do powstania tzw. „pól miejskich”, przez co ko-
nieczne stało się badanie miast nie tylko w ich granicach administracyjnych. Do two-
rzenia regionów miejskich przyczyniły się w znacznej mierze procesy suburbanizacji, 
związane z odpływem ludności ze stref centralnych do stref okalających miasto. W ten 
sposób nastąpiło „wylewanie się” zabudowy o miejskim charakterze poza administra-
cyjne granice jednostek miejskich (Zborowski 2005), a działalność człowieka uległa 
rozproszeniu na przestrzeni, zwanej regionem miejskim (Boustedt 1970), bądź sze-
rzej funkcjonalnym regionem miejskim (Hall, Hay 1980; van den Berg i in. 1982).

Koncepcja „regionu miejskiego” charakteryzuje się teoretyczną przejrzystością 
wewnętrznej struktury w postaci stref funkcjonalno-przestrzennych. Region miej-
ski utożsamiany jest z dziennym systemem miejskim porównywanym do układu 
dwóch części, tj. miasto i jego otoczenie, pomiędzy którymi następują przepływy 
osób, usług, kapitału, dóbr, technologii, informacji, postaw, idei (Zborowski 2005).

Dzienne systemy miejskie są szczególnym przypadkiem regionów funkcjonal-
nych (Klapka i in. 2010). „Systemem miejskim” określa się zbiór współzależnych 
miejsc. Termin ten wprowadzony został przez Berry’ego (1964) jako część analizy 
systemów i teorii w badaniach ogólnego systemu miejsc centralnych. Na tej pod-
stawie regionem miejskim określa się obszar przestrzennie ciągły i stosunkowo za-
mknięty w zakresie codziennych migracji do pracy, edukacji, usług, rekreacji i kon-
taktów społecznych.

Znajomość tych powiązań ma istotne znaczenie w analizie funkcjonowania sys-
temu społeczno-gospodarczego. Identyfikacji powiązań między miastem a jego oto-
czeniem dokonuje się za pośrednictwem powiązań funkcjonalnych. Diagnoza owych 
powiązań pozwala na określenie kierunków, natężenia relacji w sieci osadniczej, 
a ponadto jej hierarchizację (Śleszyński 2011).

Zagadnieniem dojazdów do pracy w okresie, kiedy tematyka ta była chętnie po-
dejmowana przez badaczy, zajmował się Lijewski (1967). O funkcjonowaniu regionu 
miejskiego pisał również Korcelli (1981). Natomiast Dziewoński (1977) zaprezen-
tował problematykę dojazdów do pracy w kontekście geografii ludności. 
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Po okresie dużego zainteresowania problematyką dojazdów do pracy, co było 
związane z uprzemysłowieniem Polski po II wojnie światowej i zwiększonym natę-
żeniem dojazdów do zakładów pracy, nastąpił pewien spadek tego zainteresowania, 
zwłaszcza w okresie przemian ustrojowych. Informacji o dojazdach pracowniczych 
dostarczały spisy kadrowe. Ostatni z nich miał miejsce w 1983 roku. Informacje 
o ówczesnych dojazdach do pracy można uzyskać z materiałów Głównego Urzędu 
Statystycznego, zgromadzonego w trakcie spisu powszechnego w 1988 roku.

W nowej rzeczywistości podmioty gospodarcze, powołując się na ochronę da-
nych osobowych i informacji o funkcjonowaniu przedsiębiorstw, ograniczyły możli-
wości prowadzenia badań w tym zakresie (Wiśniewski 2012). Dopiero w latach 20. 
XX w. wznowiono próby zebrania materiału o dojazdach do pracy. Dojazdy do pracy 
dla mniejszych miast, takich jak Gorlice i Chełmek, badał Zborowski (2009, 2011). 
Wśród nowszych publikacji dotyczących tego zagadnienia można także wymienić 
kolejną jego pracę (2005), w której autor posiłkował się, oprócz spisu kadrowego, 
również badaniami ankietowymi. W 2006 roku GUS zebrał dane szacunkowe o wiel-
kości przepływów na podstawie zbiorów systemu podatkowego urzędów skarbo-
wych, gromadzone w bazie POLTAX. Informacje te pochodziły z zeznań podatko-
wych według formularzy PIT–11/8B i PIT–40 (Informacja o wynikach badania…, 
2009). Na podstawie tych badań nie można uzyskać struktury dojeżdżających do 
pracy. Dokładniejsze dane o dojazdach do pracy można było uzyskać z Narodowego 
Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Przemieszczenia wahadłowe, związane z pracą czy edukacją stanowią obec-
nie najważniejszy element dziennej ścieżki życia ludności. Ten typ migracji cechuje 
znaczna częstotliwość i cykliczność, co ma liczne konsekwencje ekonomiczne, spo-
łeczne i przestrzenne. Migracje wahadłowe stanowią przedmiot badań wielu dyscy-
plin naukowych: geografii, socjologii, urbanistyki, ekonomii oraz nauk technicznych. 
Warto wspomnieć, iż badania te nabierają coraz większego znaczenia praktyczne-
go, co ma zastosowanie przy tworzeniu planów zagospodarowania przestrzenne-
go, polityk transportowych i strategii mobilności. Dzięki dobremu rozeznaniu w tej 
kwestii, możliwe jest zoptymalizowanie systemu transportowego. W związku z tym 
rozpoznanie zjawiska migracji wahadłowych nabiera coraz większego znaczenia, 
ze względów teoretycznych i praktycznych (Bul 2013). Określanie zasięgu, kierun-
ków oraz natężenia codziennych dojazdów do pracy pozwala na poznanie organi-
zacji systemu przestrzenno-gospodarczego obszaru. W związku z tym na tej dro-
dze możliwe jest poznanie skali interakcji pomiędzy obszarami oraz wyznaczenie 
zasięgów oddziaływania poszczególnych ośrodków (Śleszyński 2012; Tacoli 1998).  
Odpowiednie rozpoznanie zjawiska dojazdów do pracy jest konieczne dla efek-
tywnego realizowania polityki rozwoju społeczno-gospodarczego danej jednostki  
(Rakowska 2014).

Źródłem informacji dla autorki w oszacowaniu skali przepływów ludności 
związanych z zatrudnieniem było badanie dojazdów do pracy przeprowadzone na 
podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych pozyskanych na po-
trzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2011). Meto-
dyka ta została przeprowadzona na podstawie poprzedniego projektu Przepływy 
ludności związane z zatrudnieniem w 2006 r., dla którego źródłem informacji były 
rejestry podatkowe. Wzbogacenie o zasoby innych gestorów pozwoliło na dokład-
niejszą charakterystykę dojeżdżających do pracy.
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Cel i metody badań

W analizie posłużono się pojęciami „dojeżdżający do pracy”, „wyjeżdżający do 
pracy” i „przyjeżdżający do pracy”. Według definicji GUS, za dojeżdżających do pracy 
rozumie się zatrudnionych mieszkających w danej jednostce terytorialnej, których 
miejsce pracy położone jest w jej granicach lub poza nią. Wyjeżdżających do pracy 
stanowią pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy wyjeżdżają/przyjeżdżają z gmi-
ny zamieszkania do innej, gdzie znajduje się ich miejsce pracy. Natomiast przyjeż-
dżający do pracy to pracownicy najemni (zatrudnieni), którzy przyjeżdżają z gminy 
swojego zamieszkania do danej, w której mieści się ich miejsce pracy.

Wielkość przepływów w zakresie dojazdów do pracy określa faktycznie wystę-
pujące przemieszczenia ludności. Analizy mobilności dokonano przy wykorzystaniu 
wskaźników:

–– wskaźnik wyjazdów

Ww = liczba  osób  wyjeżdżających
liczba  ludności  w wieku  produkcyjnym

 x 1000   

–– wskaźnik przyjazdów

Wp = liczba osób przyjeżdżających
liczba ludności w wieku produkcyjnym

 x 1000;  

–– wskaźnik salda przepływów

Wsp = wskaźnik przyjazdów – wskaźnik wyjazdów;

–– wskaźnik ilorazu przepływów

Wip = liczba przyjeżdżających do pracy
liczba wyjeżdżających do pracy

 . 

Analizę przepływów przeprowadzono w układzie miast średniej wielkości 
w Polsce. W przyjętych przedziałach wielkości zaludnienia (20–100 tys. ludno-
ści) w 2011 roku były 184 miasta. Stanowiły one nieco ponad 1/5 ogółu polskich 
miast, skupiając 7,5 mln osób, czyli blisko 1/3 ludności miejskiej Polski i 1/5 ogółu 
mieszkańców kraju. Te jednostki miejskie stanowią ważny element struktury prze-
strzennej kraju, zajmując pośrednią pozycję na kontinuum miasto duże – miasto 
małe. W Polsce miasta średnie są niezwykle interesującym przedmiotem badań, ze 
względu na różnorodność zjawisk społeczno-gospodarczych zachodzących w nich, 
podczas szeroko rozumianej transformacji kraju. Jak wskazuje Kunzmann (2010), 
współcześnie problematyka ta staje się coraz bardziej istotna, gdyż ośrodki te od-
czuwają negatywne skutki nadrzędnej polityki czasów globalizacji i konkurencji 
regionalnej.

Zasadniczym celem autorki artykułu było ukazanie przestrzennego zróżnico-
wania polskich miast średnich pod względem dojazdów do pracy i próba wskazania 
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czynników wpływających na ich sytuację pod tym względem. W analizie wskazano 
również tendencje w układzie wojewódzkim w zakresie dojazdów do pracy.

Mobilność zasobów pracy ogółu miast w Polsce według województw

Według danych GUS, w 2011 roku w Polsce poza gminą zamieszkania praco-
wało ponad 2,7 mln osób, czyli 23% ogółu pracowników najemnych. Natężenie do-
jazdów do pracy wykazywało znaczne zróżnicowanie regionalne (tab. 1). Najwięcej 
osób wyjeżdżających do pracy miały województwa śląskie (445 tys.), mazowieckie 
(343 tys.), wielkopolskie (310 tys.) oraz dolnośląskie, małopolskie i łódzkie (ponad 
200 tys.), natomiast najmniej: podlaskie (54 tys.), opolskie, lubuskie, zachodniopo-
morskie i warmińsko-mazurskie (wszystkie poniżej 83 tys.). Bardziej wyrównane 
były liczby przyjeżdżających do pracy. Stosunek liczby przyjeżdżających do pracy 
do liczby wyjeżdżających do pracy można traktować jako wskaźnik atrakcyjności 
danego rynku pracy. Wartość tego ilorazu przepływów przekłada się na aktywność 
społeczno-gospodarczą jednostki. Im jest ona wyższa, tym wyższa jest aktywność. 
Wartość tego ilorazu przepływów w układzie województw wahała się od 0,70 dla 
województwa łódzkiego do 1,27 dla województw mazowieckiego i małopolskiego. 
Dodatni miały również województwa śląskie (1,00), dolnośląskie (1,03), wielko-
polskie (1,04), opolskie (1,08) i pomorskie (1,13). Wśród województw o deficycie 
przepływów w zakresie przyjazdów do pracy w stosunku do wyjazdów znalazły 
się przede wszystkim województwa podlaskie (0,71), warmińsko-mazurskie (0,77) 
i lubuskie (0,78). 

Tab. 1. Dojazdy do pracy ogółem według województw w Polsce w 2011 r.

Województwo
Liczba osób 

wyjeżdżających 
do pracy

Liczba osób 
przyjeżdżających 

do pracy

Saldo przyjazdów 
i wyjazdów

Iloraz 
przepływów

dolnośląskie 207 586 213 708 6 122 1,03
kujawsko-pomorskie 120 380 110 268 –10 112 0,92
lubelskie 122 859 104 927 –17 932 0,85
lubuskie 82 202 64 030 –18 172 0,78
łódzkie 206 978 144 634 –62 344 0,70
małopolskie 207 417 263 024 55 607 1,27
mazowieckie 343 130 434 843 91 713 1,27
opolskie 64 617 70 079 5 462 1,08
podkarpackie 193 308 173 833 –19 475 0,90
podlaskie 54 376 38 606 –15 770 0,71
pomorskie 140 792 158 719 17 927 1,13
śląskie 445 444 446 625 1 181 1,00
świętokrzyskie 91 516 73 744 –17 772 0,81
warmińsko-mazurskie 83 943 64 292 –19 651 0,77
wielkopolskie 310 156 321 543 11 387 1,04
zachodniopomorskie 83 395 75 224 –8 171 0,90

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS
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Zróżnicowanie przestrzenne dojazdów do pracy miast średniej wielkości 
w Polsce

Wartość wskaźnika wyjazdów na 1000 osób informuje o natężeniu tych prze-
pływów. Dla miast średnich jego wartość w 2011 r. wahała się od 21,1 (Świnoujście) 
do 270,5 (Swarzędz), przy średniej wartości równej 110,7. Małe przepływy ludności 
w zakresie wyjazdów do pracy dotyczą miast średnich województwa podlaskiego 
(5 jednostek) i zachodniopomorskiego (4). W drugiej kategorii (50,0–99,9) znala-
zło się najwięcej średnich miast – aż 44,6% ogółu. W grupie miast o największym 
odpływie ludności zdecydowanie dominują miasta województwa śląskiego (7) oraz 
mazowieckiego (4). Graficzna analiza wskaźnika wyjazdów dowiodła, iż największe 
natężenie wyjazdów charakteryzuje średnie miasta satelity miast dużych – War-
szawy, Krakowa, Poznania i Gdańska, jak również zaznaczają się w okolicach Łodzi, 
Wrocławia i Lublina. Na Górnym Śląsku występuje największe nagromadzenie miast 
średnich o najwyższych wartościach wskaźnika wyjazdów. Reszta Polski charakte-
ryzuje się niższym natężeniem tych wyjazdów (ryc. 1). 

Ryc. 1. Liczba wyjeżdżających do pracy na 1000 osób w wieku produkcyjnym w miastach średniej wiel-
kości w Polsce (Ww)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS i wyników NSP 2011
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Większe zróżnicowanie ma przestrzenny układ wskaźnika przyjazdów do pra-
cy (ryc. 2). Średnia jego wartość dla ogółu miast średnich wynosi 129,5, przy czym 
wartości te wahały się od 18,1 dla Świnoujścia do 762,0 dla Polkowic. W klasie o naj-
mniejszej mobilności przestrzennej w zakresie dojazdów do pracy dominują śred-
nie miasta województwa podlaskiego (5). W grupie miast o najwyższym wskaźniku 
przyjazdów najwięcej natomiast było miast województwa śląskiego (6) oraz pod-
karpackiego i małopolskiego (po 5). Większe przepływy w zakresie przyjazdów do 
pracy notują miasta województw małopolskiego, podkarpackiego i wielkopolskie-
go, a przeciętnie województw pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, lubelskiego 
i świętokrzyskiego. Pozostałe województwa cechują się niskim wskaźnikiem przy-
jazdów. Warto podkreślić, iż wśród miast Górnego Śląska zaznacza się znaczne zróż-
nicowanie pod względem wartości tego wskaźnika przyjazdów, choć województwo 
to wypada przeciętnie na tle pozostałych.

Ryc. 2. Liczba przyjeżdżających do pracy na 1000 osób w wieku produkcyjnym w miastach średniej 
wielkości w Polsce (Wp)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS i wyników NSP 2011
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Porównując wartości wskaźnika wyjazdów i przyjazdów otrzymano wskaźnik 
salda przepływów. Niespełna 40% miast średnich charakteryzowało się ujemnym 
saldem przepływów w zakresie dojazdów do pracy, czyli nadwyżką wyjeżdżających 
nad przyjeżdżającymi. Ogół miast średnich odznaczał się niskim dodatnim saldem 
wynoszącym 18,8. Wskaźnik salda przepływów wahał się od –180,7 dla Lubonia do 
657,0 dla Polkowic. W grupie o najniższych wartościach wskaźnika dominują miasta 
województw śląskiego (9) i mazowieckiego (6). Natomiast wśród miast w najlep-
szym położeniu przeważają miasta województw południowych podkarpackiego (7) 
i małopolskiego (6). W znacznej mierze obraz wskaźnika salda przepływów w za-
kresie dojazdów do pracy jest zbieżny z obrazem wskaźnika wyjazdów. Miasta śred-
nie w pobliżu dużych charakteryzują się ujemnym saldem. Bliskość tych ośrodków 
ma zasadniczy wpływ, gdyż są one bardziej atrakcyjnym rynkiem pracy niż miasta 
średnie (ryc. 3).

Pod względem wskaźnika ilorazu przepływów polskie miasta średnie w 2011 r. 
prezentowały w miarę jednorodny poziom (ryc. 4). Średnio na jedną osobę 

Ryc. 3. Saldo przepływów w zakresie dojazdów do pracy dla miast średniej wielkości w Polsce (Wsp)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS i wyników NSP 2011
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Ryc. 4. Iloraz przepływów w zakresie dojazdów do pracy dla miast średniej wielkości w Polsce (Wip).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS i wyników NSP 2011

wyjeżdżającą przypadało 1,5 przyjeżdżających. Wartości tego wskaźnika wahały 
się między 0,2 dla Legionowa, Czerwionki-Leszczyny, Piastowa i Bielawy do 7,3 dla 
Polkowic. W przypadku aż 38% miast średnich wyjazdy do pracy nie były rekom-
pensowane przez przyjazdy. Dotyczyło to głównie województw: śląskiego (14), ma-
zowieckiego (13), łódzkiego (8), wielkopolskiego (7), dolnośląskiego (6) oraz po-
morskiego i zachodniopomorskiego (po 5). Żadne z miast średnich województwa 
podkarpackiego i świętokrzyskiego nie znalazło się w klasie o wartości wskaźnika 
ilorazu przepływów poniżej 1,0. Liczna zaś była kategoria miast o wskaźniku mię-
dzy 1,0 a 1,9, skupia bowiem niemal 40% wszystkich miast średnich. Zdecydowa-
nie wśród miast zaliczonych do tej klasy (o najlepszej sytuacji) dominowały miasta 
średnie województwa podkarpackiego. Na 9 miast tej grupy, aż 5 leżało właśnie tam. 
Pod tym względem korzystnie prezentowały się też miasta średnie województwa 
małopolskiego, a także świętokrzyskiego. W pozostałych województwach były jedy-
nie pojedyncze miasta o najkorzystniejszej sytuacji pod względem ilorazu przepły-
wów w zakresie dojazdów do pracy.
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W analizie uwzględniono również kategorie miast w zależności od liczby lud-
ności, hierarchii w krajowym systemie osadniczym, relacji funkcji usługowej i prze-
mysłowej oraz relacji funkcji usługowej rynkowej i nierynkowej (tab. 2). Najwyższy 
współczynnik wyjazdów dotyczył w 2011 r. miast o liczbie ludności 20–64,9 tys., 
zdecydowanie niepowiatowych, centrów przemysłu i rynkowych usług. Wyraźnie 
mniej ludności do pracy wyjeżdżało z miast 65,0–99,9 tys., dawnych stolic woje-
wództw, ośrodków przemysłowo-usługowych i rynkowych usług. Natomiast naj-
wyższe przyjazdy do pracy notowały miasta o liczbie ludności 20–50 tys. i 80,0–99,9 
tys., a także ośrodki powiatowe, miasta przemysłowe i przemysłowo-usługowe oraz 
centra rynkowych usług. Najmniejsze przyjazdy i wyjazdy do pracy dotyczyły miast 
średnich między 65,0 a 79,9 tys. ludności. Ponadto, niższe przyjazdy notowały zde-
cydowanie miasta nie powiatowe i ośrodki usługowe, w tym nierynkowe. Najwyższe 
saldo przepływów dotyczyło miast średniej wielkości powyżej 80,0 tys. mieszkań-
ców, dawnych stolic województw, przemysłowych i przemysłowo-usługowych oraz 
ośrodków nierynkowo-rynkowych. Natomiast najmniej korzystny bilans miały mia-
sta średnie od 50,0 do 64,9, niepowiatowe, ośrodki usługowe i rynkowe. Współczyn-
nik ilorazu przepływów wskazuje, iż najbardziej atrakcyjnym rynkiem pracy wśród 
miast średnich są jednostki powyżej 80,0 tys. mieszkańców, dawne stolice woje-
wództw, przemysłowe i przemysłowo-usługowe oraz nierynkowo-rynkowe i rynko-
wo-nierynkowe. Najsłabiej pod tym względem wypadają miasta średnie o liczbie 
mieszkańców 65,0–79,9 tys., niepowiatowe, usługowe i rynkowe.

Tab. 2. Średnie wartości wskaźników mobilności w zakresie dojazdów do pracy miast średniej wielkości 
w Polsce

Kategorie miast średnich Ww Wp Wsp Wip

miasta średnie razem 110,7 129,5 18,8 1,50

miasta 
według liczby 
mieszkańców

80,0–99,9 tys. 76,2 127,9 51,7 1,83
65,0–79,9 tys. 63,0 95,5 2,5 1,16
50,0–64,9 tys. 116,6 107,2 –9,4 1,36
35,0–49,9 tys. 105,4 135,5 30,1 1,64
20,0–34,9 tys. 117,6 139,3 21,7 1,50

miasta według 
hierarchii 
administracyjnej

dawne stolice województw 
(1975–1998) 65,2 118,3 53,1 1,84

miasta na prawach powiatu 93,4 120,8 27,3 1,56
powiatowe 100,4 136,1 35,7 1,64
niepowiatowe 194,6 99,6 –95,0 0,54

miasta według 
proporcji funkcji 
przemysłowej 
i usługowej

przemysłowe 123,3 170,1 46,7 1,82
przemysłowo-usługowe 98,5 145,3 46,8 1,83
usługowo-przemysłowe 111,9 117,3 5,5 1,30
usługowe 110,7 105,2 –5,5 1,28

miasta według 
proporcji funkcji 
usługowej rynkowej 
i nierynkowej

rynkowe 166,8 158,4 –8,4 1,27
rynkowo-nierynkowe 105,5 121,0 15,5 1,53
nierynkowo-rynkowe 96,1 131,6 35,5 1,62
nierynkowe 106,3 113,4 7,1 1,35

Źródło: Opracowanie własne
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Podsumowanie

Co czwarty mieszkaniec Polski w 2011 r. dojeżdżał do pracy poza gminę swoje-
go zamieszkania. Rozpatrując miasta średniej wielkości w Polsce w układzie woje-
wództw zauważa się, iż ich sytuacja różniła się od ogółu miast w Polsce. Największe 
przyjazdy i wyjazdy do pracy dotyczyły, co prawda województw zamożniejszych, 
jednak województwo mazowieckie, które dla ogółu miast wykazało najwyższe war-
tości współczynnika ilorazu przepływów, w przypadku swych miast średnich, wy-
kazało najniższy wskaźnik (0,87). Deficyt przyjazdów w stosunku do wyjazdów do 
pracy dotyczył również województwa podlaskiego (0,95). Pozostałe województwa 
pod tym względem wypadły zdecydowanie lepiej, przy czym największa nadwyżka 
dotyczyła miast średnich województw: podkarpackiego (3,96) i świętokrzyskiego 
(2,63), które to przy rozpatrywaniu ogółu miast znajdowały się poniżej wartości 
granicznej 1,00. Tabela 3 zawiera zestawienie wszystkich ujętych w analizie wskaź-
ników mobilności w zakresie dojazdów do pracy dla miast średnich w Polsce.

Tab. 3. Średnie wartości wskaźników mobilności ludności w zakresie dojazdów do pracy miast średniej 
wielkości według województw

Jednostka Ww Wp Wsp Wip

dolnośląskie 109,5 149,2 39,7 1,53
kujawsko-pomorskie 70,0 106,9 36,8 1,72
lubelskie 84,6 118,2 33,6 1,77
lubuskie 74,7 132,0 57,3 1,83
łódzkie 107,6 109,4 1,9 1,21
małopolskie 130,0 209,0 79,1 2,23
mazowieckie 148,3 101,7 –46,7 0,87
opolskie 88,2 98,3 10,0 1,17
podkarpackie 59,5 229,5 169,9 3,96
podlaskie 49,7 43,2 –6,6 0,95
pomorskie 119,0 124,8 5,8 1,32
śląskie 161,9 139,3 –22,5 1,03
świętokrzyskie 63,4 172,3 108,9 2,63
warmińsko mazurskie 65,3 75,9 10,6 1,14
wielkopolskie 128,9 148,5 19,6 1,48
zachodniopomorskie 72,2 66,6 –5,6 1,16

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS i wyników NSP 2011

Analiza powyższa dowiodła, iż Polacy są mobilnym narodem, jednak zmiana 
miejsca pracy nie wiąże się jednocześnie ze zmianą miejsca zamieszkania. Przepro-
wadzka jest zbyt droga i niejednokrotnie bardziej kalkuluje się dojeżdżać, niż kupo-
wać nowe mieszkanie lub wynajmować jakieś w miejscowości – miejscu pracy. Na-
leży jednak mieć na uwadze, iż takie stałe dojazdy źle odbijają się na zdrowiu i życiu 
rodzinnym. Niewątpliwie na mobilność zasadniczy wpływ ma poprawa infrastruk-
tury drogowej, przez co zmniejsza się czas dojazdu. Pod względem atrakcyjności 
rynku pracy miasta średnie zdecydowanie pozostają w cieniu dużych. Bliskość miast 
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dużych oraz dogodne połączenia decydują o tym, że największe przepływy ludno-
ści z miast średniej wielkości istnieją w obrębie największych aglomeracji w Polsce. 
Miasta średnie – satelity największych, cechują się ujemnym saldem przepływów. 
W obszarach peryferyjnych, tam gdzie nie ma takiej konkurencji, saldo przepływów 
charakteryzuje się dodatnimi wartościami. Generalnie, atrakcyjność miast średnich 
w Polsce, mierzona ilorazem wahadłowych przepływów, znajduje się na zbliżonym 
niskim poziomie. Korzystniejsza jest sytuacja miast średnich w województwach 
podkarpackim i małopolskim, a także w świętokrzyskim.
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Selected features of socio-demographic structure of a post- 
military town that emerged after the decommissioning  

of the Soviet Army’s secret military base in Poland –  
the Borne Sulinowo example

Abstract
The goal of the paper was to present the selected socio-demographic features of Borne 
Sulinowo, a unique town in Poland, established within the area of the former secret mili-
tary base of the Soviet Army and never used for non-military purposes before 1993. Borne 
Sulinowo is located in the north-west, approx. 20 kilometres from Szczecinek town. Before 
the World War II it had been a German garrison with the Wehrmacht Artillery School and 
after 1945 the area was taken over by the Soviet Army. The troops were present there until 
the end of 1992. Once the Soviet soldiers and officers have left the garrison, new Polish in-
habitants started to come to Borne Sulinowo and develop the “new” town. That is why the 
socio-demographic structure of the town in its first 20 years (1993–2013) was peculiar, and 
so were the factors determining its transformation. The influence of the military past on the 
structure of Borne Sulinowo population has been shown in the paper. In 2013 the population 
of Borne Sulinowo consisted of approximately 4900 people; 60% of whom were between 
18 and 59 years old. People under 18 made up 18% of the total population, whilst inhabi-
tants over 60–22%. Because of the short Polish history of the town and the lack of traditions, 
Borne Sulinowo’s citizens are not fully integrated. Most of them came from different regions 
of Poland, thus having various backgrounds and cultures. 

Key words: closed cities; garrisons; military bases; post-military areas

Introduction

Borne Sulinowo – a town in the West Pomeranian Voivodeship, reclaimed by Poland 
in 1993 after the Soviet Army left the unit – is a unique example of a settlement 
that had to deal with a number of issues related to adapting the post-military areas 
and facilities for civilian purposes. Spatial development problems were followed by 
social issues, associated with the influx of people from different backgrounds and 
social groups into the newly formed town. 

The aim of the author was to present the socio-demographic structure of Borne 
Sulinowo, and show the influence of the military past on its shaping, as well as to 
capture the image of transformations that took place here in the period of 20 years 
of the town’s existence (1993–2013). Additionally, the factors attracting people to 
settle in Borne Sulinowo were presented.
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In order to study the subject, analyses of statistical data obtained from the Bank 
of Local Data of The National Statistical Office (GUS) were used, as well as data in-
cluded in the planning and strategic documentation of the town (Strategia rozwo-
ju…, 2003; Strategia rozwoju…, 2009). Furthermore, information gathered by the au-
thor during in-depth interviews with town residents and first settlers was utilised. 
In addition, a library query and analysis of press materials were made. 

The first part of the article provides a short brief on the history of Borne 
Sulinowo. Particular attention was paid to the period of the Soviet Army stay in this 
area and the issues related to the soldiers leaving the base. Other problems high-
lighted were those resulting from the necessity to adapt a military infrastructure to 
civilian purposes. The next chapter presents selected features of the town’s popula-
tion and their transformation in the 1993–2013 period. In the last part of the paper 
the basic factors attracting new residents to settle in this town were identified. 

The outline of the actual development of the town

The area where the town of Borne Sulinowo is located was inhabited by the Po-
meranians until the 15th century; later by German settlers, who established a town 
of Gross Born in 1587. The most significant moment of its history was the decision 
of the Third Reich to purchase said area, to relocate the local population, and to 
create there (in the years 1933–1939) a military base with a polygon and the artil-
lery school of Wehrmacht (Małachowski, Szymańska 1995). Then, the area acquired 
a strictly military character, reflected in the urban layout (figure 1), characteristic to 
German military settlements (http://www.bornesulinowo.pl). Borne Sulinowo had 
a regular network of streets adapted to the function of buildings and facilities lo-
cated in their vicinity. The north-eastern part was a place of residence of the senior 
army officers. It consisted of two-storey villas and high standard houses of similar 
sizes and shapes intended for officers. Next to them, there was an officer casino. 
The remaining buildings are two-storey barracks of lower standard and intended for 
common soldiers. In the town there were also many administrative and service fa-
cilities for the army, including diners, cinemas, casinos, shops, military hospital, and 
a complex of warehouses, granaries, laundries, garages, shooting ranges, and drill 
and training grounds. A railway line led to the city, and in the south-western part 
the landing ground for military aircraft was located. The town had its own source of 
water and a wastewater treatment plant (Pawlak 2012). During the World War II the 
POW camps also functioned within this area (Skowronek 2014). 

In 1945 this post-German military base was taken over by the Soviet Army, 
which stationed here until 1992 (6th Soviet Guards Vitebsk-Novgorod Mechanised 
Division). In this period Borne Sulinowo was, alongside Świętoszowo, “the most im-
portant garrison from the point of view of the combat capability of the Soviet Ar-
my’s ground forces in Poland” (Ostrowski, Szczepański 1992: 35). The Soviet Army 
exploited the existing post-German infrastructure and buildings, adjusting them 
to their own purposes and needs. The base was supplemented with 5-storey-high 
blocks of low technical standard (the so-called “leningrads”), located mainly on the 
present day Aleja Niepodległości (Independence Avenue) and Orła Białego Street (the 
White Eagle Street), as well as many warehousing and technical facilities, located 
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in the southern and western sections of the town. The garrison was self-sufficient, 
divided into sectors, in which the barracks were located, as well as the facilities of 
individual battalions. 

Fig. 1. Schematic layout of the former German and Soviet building zones and the new Polish one at 
Borne Sulinowo
Source: Płoskoń 2014, changed

Soviets had their own diners, cinemas, guard-houses, warehouses and many 
other objects (Pawlak 2012). There were sectors, where educational and medical 
objects were located, as well as shops, service points, storerooms (including the 
storage of weapons and nuclear warheads). Additionally, there was an administra-
tion-residential sector, with hotels for senior officers. In contrast to the German Ar-
my’s soldiers, the Soviet soldiers lived in garrisons together with their families. 

During the stay of the Soviet Army, Borne Sulinowo was a closed town. It did 
not officially exist on any Polish map, and crossing its borders required a special 
permit. Three gates led into the town, and the entire area was guarded by armed 
guards (Poczta 2009). The number of Soviet soldiers at Borne Sulinowo remained 
unknown. It was also not known what they dealt with exactly. It is estimated that 
approx. 25,000 soldiers and members of their families lived within the town (Kro-
gulski 2011).
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 Ceasing the military function of the town was related to the new international 
political situation and the disarmament policy, implemented since the late 1980s, 
under which the reduction and then the complete withdrawal of Soviet troops from 
Poland, Czechoslovakia, and the German Democratic Republic was carried out.  
The fall of pro-soviet governments in the countries of the Warsaw Pact contributed 
to it, and so did the tearing down of the so-called Berlin Wall (Szymański 2009). 
Last Soviet soldiers left Borne Sulinowo on 5th October 1992. The town was passed 
first to the Polish military authorities and then to the civilian ones (Łazarewicz, 
Sztyler 1993).

Until 1993 the city was watched over by a division of approx. 400 Polish sol-
diers. After the official opening in June 1993 first settlers started to move in, taking 
care of adapting the area in order to accept new residents. On their departure, the 
Soviet troops did not leave behind any planning documents relating to buildings and 
the course of transmission lines. Most of the buildings were bound to be refurbished, 
due to their low technical state and typically military purpose (Gawryś 1996).

Therefore, the town was remade from scratch, and existing objects were adapt-
ed for civilian purposes. At first, Borne Sulinowo became a part of Silnowo munici-
pality, and only later the decision was made to create a separate urban unit, which 
came into being officially on 15th September 1993 and eventually was to take in 
10 thousand residents.

The current spatial and urban layout of the town is a combination of influences 
of the German and Soviet military architecture, transformed and adopted for Pol-
ish civilian purposes, and also supplemented with objects built after 1993. The vast 
majority of post-military objects in Borne Sulinowo were re-developed, although 
the abandoned buildings still exist there, not used and dilapidated. This situation 
applies not only to the warehouses and granaries, i.e. large sized buildings, but also 
to the residential ones (figure 2). 

Among other post-military towns, Winsdorf and Bergen in Germany are the 
closest to Borne Sulinowo in terms of architecture and urban pattern (http://www.
bornesulinowo.pl).

Fig. 2. Dilapidated residential dwellings and warehouses at Borne Sulinowo
Source: Płoskoń 2014
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Selected socio-demographic characteristics of Borne Sulinowo population

After the withdrawal of the last Soviet troops in October 1992, Polish soldiers 
took on the responsibility of securing the abandoned town against robbers. Later, 
the first settlers gradually started moving in, dealing with the inventory of the exist-
ing property, its refurbishment and adaptation for civilian purposes. 

The actual populating of the town began in May 1993, and in January 1994 ap-
prox. 620 people were already registered there (Małachowski, Szymańska 1995).

During this initial period of the development of the town, the number of its 
residents grew rapidly. The largest rise in population was observed in 1994 (the 
number of residents increased by 252% as compared to the number in 1993). Such 
an intensive growth related to migration lasted until 1999. During said period, the 
number of population grew by approx. 20% annually. In the years 2000–2007 this 
rate decreased significantly, but still remained at the level of several percent. Since 
2008 it has stabilised on the level of approx. 1% a year (table 1). As indicated by the 
records from 31st December 2013, Borne Sulinowo was inhabited by 4 905 people. 

In the initial period of the town’s existence the feminisation rate equalled only 
86 women per 100 men (Małachowski, Szymańska, 1995), which is a normal occur-
rence, because in the initial period of establishing new settlements, men moved in 
first, and later they brought their families. The feminisation index increased steadily, 
to the level of 117 women per 100 men in the period of 2007–2009 and from 2010 
onward remained almost constant: 111–113 women per 100 men. 

Tab. 1. Changes in population number in Borne Sulinowo during the 1993-2013 period
Year Total Males Females Feminisation rate Population growth (%)
1993 376 – – – 100
1994 1325 – – – 252
1995 1549 784 765 97 17
1996 1942 964 978 101 25
1997 2384 1161 1223 105 23
1998 2817 1384 1433 104 18
1999 3307 1582 1725 109 17
2000 3568 1705 1863 109 8
2001 3686 1766 1920 109 3
2002 3871 1832 2039 111 5
2003 3931 1866 2065 111 2
2004 4044 1918 2126 111 3
2005 4184 1973 2211 112 3
2006 4349 2030 2319 114 4
2007 4522 2082 2440 117 4
2008 4589 2117 2472 117 1
2009 4632 2134 2498 117 1
2010 4779 2265 2514 111 3
2011 4844 2306 2538 110 1
2012 4850 2292 2558 112 0
2013 4905 2303 2602 113 1

Source: Author’s work based on the data obtained from GUS
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In connection with the growing number of population with an unchanging area 
of the town (approx. 18.5 km2), density of population in the town constantly grew, to 
258 people/km2 in 2013.

Above-described changes in population number were most greatly influenced 
by migrations related to the repopulation of the “empty” and “new” town. Very high 
migration inflow rate and low outflow caused the net migration rate in 1995 to re-
main on a very high positive level of over 200‰ (table 2). In the subsequent years 
it decreased gradually to 11‰ in 2013, which compared to other small cities in 
Poland was a high value. 

Tab. 2. Changes in net migration, natural increase and population growth rates at Borne Sulinowo 
during the 1993-2013 period, in ‰

Year
Migration 
inflow rate 

(‰)

Migration 
outflow 
rate (‰)

Net 
migration 
rate (‰)

Birth rate
(‰)

Death 
rate
(‰)

Natural 
increase/
decrease 
rate (‰)

Population 
growth rate

 (‰)

1993 – – – 2.7 0.0 2.7 X
1994 – – – 19.6 1.5 18.1 X
1995 244.7 28.4 216.3 25.2 0.0 25.2 241.4
1996 198.8 27.3 171.5 21.6 0.5 21.1 192.6
1997 198.0 54.1 143.9 21.4 4.6 16.8 160.7
1998 127.4 33.7 93.7 21.3 5.3 16.0 109.7
1999 126.4 29.6 96.8 13.3 5.4 7.9 104.6
2000 106.8 34.5 72.3 10.4 7.0 3.4 75.7
2001 70.3 24.4 45.8 12.2 8.1 4.1 49.9
2002 60.4 23.0 37.5 11.4 8.3 3.1 40.6
2003 53.4 24.7 28.7 8.9 9.7 –0.8 28.0
2004 70.0 29.7 40.3 7.7 10.9 –3.2 37.1
2005 59.5 25.1 34.4 8.6 8.6 0.0 34.4
2006 71.1 28.7 42.3 9.7 13.6 –3.9 38.4
2007 81.2 36.3 44.9 6.2 8.6 –2.4 42.5
2008 49.5 22.4 27.0 9.2 12.0 –2.8 24.2
2009 37.3 24.6 12.7 6.5 11.9 –5.4 7.3
2010 36.0 22.6 13.4 7.3 11.7 –4.4 9.0
2011 34.3 17.5 16.7 7.8 11.1 –3.3 13.4
2012 27.0 22.5 4.5 6.8 9.7 –2.9 1.6
2013 32.8 22.0 10.8 8.2 9.2 –1.0 9.8

Source: Author’s work based on the data obtained from GUS

The research of Małachowski and Szymańska (1995) showed that these new 
settlers, who have come here from the entire Poland, differed in terms of their back-
grounds and education level. Their motivations to come to Borne Sulinowo varied. 

Positive birth rate (table 2) also contributed to the steady increase of popula-
tion number. Birth rate in the years 1994–1998 was over 20‰. Even though since 
1999 it has fallen as much as to 8‰ in 2013, the average value for this period was 
still high: approx. 12‰. On the other hand, the death rate which was very low in 
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the first years of the town’s Polish history has regularly increased since 1997 – from 
4.6‰ to 9.7‰ (a value figure noted since 2003) and its average was 7.5‰. This 
was related directly to the refurbishment of the former post-German hospital and 
locating the Nursing Home there (http://www.dps.dpsborne.eu), which caused an 
increase of elderly people number in the town. 

Low death rate and high birth rate in the years 1994–1998 resulted in very high 
values of population growth rate which reached the value of 25‰; however, with 
the increase of death rate and the decrease of birth rate, they resulted in the average 
decrease of population noted for the first time in the town in 2003 (–0.8‰) and 
later since 2005.

This caused the decrease of the population growth rate, which reached its high-
est values in the years 1994–1998, and then steadily fell (table 2). However, due to 
positive migration balance, this growth was still observed and amounted to 9.8‰ in 
2013, which is a positive signal for the town’s future. 

Considering the changes of the socio-demographic structure of the population 
of Borne Sulinowo, the author has also paid attention to the differences in age and 
sex structure of population in 1995 and 2013 (figure 3). In 1995 the pyramid (figure 
3 – A) was typical for the phase of the establishing of a town – the influx of people of 
a working age with small children could have been noticed. Women and men between 

Fig. 3. Age and sex structure of Borne Sulinowo population in 1995 (A) and 2013 (B)
Source: Author’s work based on the data obtained from GUS; Płoskoń 2014
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25 and 29 years old constituted the biggest share, with those of old age accounting 
for a relatively small one. In 1995 60% of total population was of a working age  
(figure 4). Whilst in 2013 not much changed in this scope, the percentage of people 
of the pre-working age dropped significantly: from 35% to 18%, whilst the partic-
ipation of people at the post-working age increased five times: from 5% to 25%. 
Analysing the pyramid of gender and age of the population in 2013 (figure 3-B), 
we notice the predominance of the elderly, especially those over 70 years old, and 
a clear dominance in the number of women over the number of men in this age 
range, which is directly connected to the higher life expectancy of women. 

Such a shape of the pyramid in 2013 is a result of the process of aging of the 
population of Borne Sulinowo, lower value of birth rate and increased number of 
elderly people due to the presence of the above-mentioned Nursing Home. 

Fig. 4. Population of Borne Sulinowo by economic age groups in 1995 (A) and 2013 (B)
Source: Author’s work based the data obtained from GUS

On the other hand, in the structure of education of the Borne Sulinowo popula-
tion (table 3), we notice the predominance of people with secondary and vocational 
education – 42%. People with higher education, however, constitute 10%. 

Tab. 3. Structure of education of Borne Sulinowo population in 2002

Education level
Males Females Total

person % person % person %
higher 150 10.9 148 9.6 298 10.2
secondary (post-secondary, vocational, 
secondary and general) 510 37.0 710 45.9 1120 41.7

basic vocational 426 30.9 262 16.9 688 23.5
basic completed 272 19.6 381 24.6 653 22.3
basic incomplete and those without any 
education 22 1.6 46 3.0 68 2.3

Total 1380 100.0 1547 100.0 2927 100.0

Source: Author’s work based on the data obtained from GUS
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Main factors attracting new residents to Borne Sulinowo

One of the main reasons for settling in Borne Sulinowo (especially important 
in the first period of the town’s existence) was the availability of apartments and 
houses at a very low price, in comparison with other towns in Poland (Biały 1993), 
as shown by the survey carried out in the end of 1993 by Małachowski and Szymańs-
ka (1995). Some of the flats in Borne Sulinowo were given away for free to people 
entitled to compensations for the so-called Bug River claims (property left in the 
pre-war eastern Polad, taken by USSR in 1939).

Ecological conditions were also important. Borne Sulinowo is attractive due to 
its location amongst forests and close to the picturesque lake Pile, with its quietness, 
peacefulness and clean air. It was an ideal place for families with small children and re-
tirees seeking peace and quiet. In fact, the town was advertised in many cities in such 
a way. This was particularly true when it came to portraying Borne Sulinowo within 
the Upper Silesian Industrial District as a complete opposite to said part of Poland. The 
promotional campaign was carried out on a large scale in many places. The “new” town, 
reinvented from scratch for civilian purposes was also attractive for those, who, for var-
ious reasons, were not successful in life and wanted to “start over” at Borne Sulinowo. 

During the first years of its existence, the town encouraged to settle also through 
the promises of employment – it needed hands to work on refurbishing the build-
ings and redecorating the town. People of all professions were in demand: shops and 
other service and administration facilities, as well as schools and the above-men-
tioned Nursing Home were still being created. 

 With the increase of population number, the prospect of new jobs was gradual-
ly exhausted. Currently, the unemployment rate begins to grow. The latest new-com-
ers have to look for work outside of Borne Sulinowo, for example in Szczecinek, or 
they, especially the young, began to leave Borne Sulinowo. 

Summary 

Borne Sulinowo is an interesting example of a post-military town that has never 
in its past served civilian functions. It was created as a military base and it kept this 
function for approx. 60 years, when German and Soviet soldiers stationed here. The 
former have created the spatial layout of the town and determined the character of 
buildings; the latter supplemented the settlement and adapted it for their own pur-
poses. After the withdrawal of the Soviet Army, the town was an abandoned garri-
son, with full and complete infrastructure, but requiring renovation and adaptation 
for new civilian purposes. 

New residents had to re-arrange everything. Due to the town’s short history, 
they were neither a coherent nor an integrated social group. Lack of duty, tradition 
and attachement to the area also contribute to this fact. They came from the whole of 
Poland and from varied social groups. Some of the main reasons for settling at Borne 
Sulinowo were very low prices of flats, peaceful surroundings and clean air. 

The main problem, with which Borne Sulinowo currently needs to deal, is a high 
unemployment rate and the lack of perspectives for young people. The local population 
is aging, even though the birth rate is still high, mainly due to positive migration net. 
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Abstract
Tourism has many dimensions. Travelling provides a huge opportunity for people with disa-
bilities. Disabled people often feel the most comfortable in their place of residence, place of 
work, natural environment associated with their routine. This is due the fact that said envi-
ronment has already been accessed and personalized to their special needs. The farther from 
their natural environment, the more barriers a disabled person faces. Tourism has a spatial 
character, therefore it is related to movement. People with disabilities have the same moti-
vation for travelling as healthy people, however, their full participation is often limited by 
numerous architectural, organizational, or even mental barriers, connected with their own 
concerns. Meanwhile, the number of people with disabilities is growing. Disturbing is also the 
increasing number of people temporarily disabled after strokes or hearth attacks. Tourism 
by movement allows to eliminate the unpleasant consequences of disability in both physical 
and mental terms. The purpose of this article is to present the spatial aspect of tourism of 
people with disabilities, the barriers that they face while travelling and leaving their customi-
zed environment. Additionally, the paper presents the role of tourism in the process of social 
rehabilitation of the disabled and their activation with the rest of society. 

Key words: accessibility; disability; health impact; social impact; tourism; universal design

Introduction

Tourism for the disabled is starting to develop rapidly and currently it does not only 
constitute an attractive form of spending free time. However, it is mainly a form of 
rehabilitation or social activation. Disabled people have the right and they are will-
ing to undertake the act of travelling like the rest of society (Darcy, Daruwala 1999). 
People with reduced mobility constitute a significant segment of the tourist market 
that cannot be ignored and, similarly as all other segments, has its own needs. 

According to the estimates made by the World Health Organization, 10% of the 
inhabitants of the Earth, i.e. approximately 650 million people, experience various 
forms of disability. Pursuant to the information collected by the European Statis-
tical Office in the states of the European Union there live about 81 million people 
with disability, i.e. 16.2% of the total population (www.epp.eurostat.ce.europa.eu). 
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Almost in each European country there is a percentage of people that have been 
diagnosed with mental or physical changes in the body structures (figure 1). Con-
sequently, there are numerous people that are interested in accessible tourism and 
they are potential clients. 

Fig. 1. Percent of people with disabilities by Member State; 2010 and 2011 (As a % of the same age 
group; age: 16+)
Source: Grammenos 2013 

While travelling, each visitor encounters a lot of touristic barriers, however, it 
has been noticed that these barriers disproportionately affect the tourists with spe-
cial needs such as the disabled (Kaganek 2007). Experiencing traveling by the dis-
abled is often limited by physical accessibility of the barriers, such as: transportation, 
accommodation, adjusted seats, tourist attractions or information barriers, such as: 
general lack of information concerning the needs of the disabled and direct service of 
these special clients (Preisler 2011). This is often the result of badly-trained person-
nel. Therefore, tourists whose level of requirements regarding accessibility of parti-
cular service increases with their degree of disability often notice a decreasing level 
of the quality of service and amount of the adjusted services (Darcy 2010). Lack of 
information is considered to be one of the main causes that prevents disabled people 
from starting a journey. As a result, the organizational – legal, product, institutional 
changes facilitating social activation of people with dysfunctions by participating in 
tourism are necessary. This is all the more important since tourism is of significant 
importance in the life of the disabled, among others, it may become a factor hindering 
hypokinesia, it helps the disabled with integration and social activation and restores 
their psychophysical fitness, as well as it is a form of rehabilitation and has many 
other rehabilitation benefits (Halemba, Hermaciński 2009; Darcy 1998).

The objective of the article is to collect – in one paper – facts, theoretical foun-
dations related to disability and accessible tourism. First of all, the author intends 
to discuss the social aspect, which is the importance of practising tourism for pe-
ople with reduced mobility, their motivations and encountered barriers. The spatial 
aspect includes description of the population of the disabled in the world, whereas 
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the organizational aspect depicts the process and criteria of emerging and functio-
ning of the segment of accessible tourism. 

The main source of information was analysis of the literature, reports and other 
studies whose detailed list is included in the bibliography. The additional source of 
information was knowledge of the author – as a disabled person – who travels and 
experiences numerous aspects of accessible tourism on a daily basis. The spatial 
scope of the work includes the states of the European Union, which has served as an 
example to describe the population of people with reduced mobility. 

Definition of disability

There is a problem with the clarification of the definition of disability, as the im-
pairment can have different character and background. It may be connected with the 
aging of the population, the development of industry, communication, technological 
progress (increased number of accidents). Another factor may be an unhealthy life-
style – lack of exercise, poor working conditions – or even birth defects. Depending 
on the above-mentioned reasons, disability may have a different character. Thus, the 
explanation of the phenomenon of disability is difficult, as it is reflected in various 
aspects of life, such as: medical, social, economic, emotional, psychological or legal.

The most common terms that are associated with disability are: invalid, cripple 
and handicap, but now cripple and invalid often are regarded as unfair, hence for 
people with health problems it is better to use the term “a disabled person” and for 
health defects the term “disability” (Darcy 1998).

According to the World Health Organization, which has adopted and announced 
the International Classification of Damage, Disabilities and Handicaps, disability is 
a biological concept which can have three dimensions:

–– damage (impairment) – means any lack or abnormality of organs, their anato-
mical structure and also lack or dysfunction of the body’s physical or psycho-
logical functions,

–– functional disability (disability) – means any restriction or lack, resulting from 
damage of the ability to perform activities in the manner and the range consi-
dered as a normal for a human being,

–– social impairment or disability (handicap) – means less privileged or less favo-
rable situation of a person, resulting from damage and functional disability that 
limits or prevents the fulfillment of roles related to age, gender or social and 
cultural situation (Barczyński 1993),

–– possibilities and limitations of people with disabilities with various types and 
degrees of disability define, for example, types of tourism and level of access 
that they can have. These conditions depend on disability, which can be divided 
into four types,

–– people with sensory disabilities,
–– people with physical disabilities,
–– people with mental disabilities,
–– people with disabilities complex, affected by more than one type of disability.
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Population of people with disabilities

According to the estimates made by the World Health Organization, 10% of the 
inhabitants of the Earth, i.e. approximately 650 million people experience various 
forms of disability. Children constitute 200 million of the abouve-mentioned num-
ber. However, due to imperfect system of jurisprudence and registration of disability 
in many countries, particularly those least-developed countries, it is not possible to 
determine the precise number and structure of the disabled. The percentage of the 
disabled in particular countries ranges from several to several dozen of percent.

Tab. 1. Percentage of people with disabilities by Member State. gender and age group (Age: 16+)
Prevalence by gender 

As a % of the same gender
Prevalence by age group 

As a % of the same age group
Prevalence by degree 

As a % of the same age group

Females Males All Age : 
16-64

Age : 
65+ All Strongly 

limited Limited Not 
limited

European Union 28.3 23.1 25.8 17.9 54.2 25.8 8.3 17.5 74.2
Belgium 26.3 21.1 23.7 17.5 47.6 23.7 8.4 15.3 76.2
Bulgaria 19.0 15.7 17.4 10.6 41.7 17.4 4.1 13.3 82.6
Czech Republic 25.2 21.4 23.6 16.5 48.5 23.6 6.1 17.5 76.5
Denmark 30.5 21.1 25.9 24.5 30.5 25.9 7.7 18.2 74.2
Germany 33.7 30.8 32.3 23.7 59.7 32.3 10.0 22.3 67.7
Estonia 33.9 27.8 31.3 21.8 67.4 31.3 8.6 22.7 68.8
Ireland 17.3 16.7 16.9 12.7 39.2 16.9 4.9 12.0 83.0
Greece 22.4 17.7 20.1 9.2 54.6 20.1 8.6 11.5 79.9
Spain 24.0 18.5 21.3 13.1 52.8 21.3 4.8 16.5 78.7
Greece 27.2 22.5 24.9 17.5 51.6 24.9 9.3 15.6 75.1
Croatia 33.4 31.7 32.6 22.2 56.5 32.6 7.7 24.9 67.4
Italy 31.5 24.2 28.0 16.3 62.6 28.0 8.8 19.2 72.0
Cyprus 24.8 22.0 23.5 16.1 61.9 23.5 10.3 13.2 76.5
Latvia 35.1 27.0 31.5 20.9 70.1 31.5 6.6 24.9 68.4
Lithuania 27.4 21.0 24.5 14.1 60.7 24.5 8.0 16.5 75.5
Luxembourg 20.2 17.2 18.7 14.9 37.4 18.7 6.0 12.7 81.3
Hungary 30.7 24.1 27.6 19.3 62.1 27.6 8.1 19.5 72.4
Malta 14.0 10.6 12.3 6.7 36.8 12.3 3.9 8.4 87.7
Netherlands 32.0 22.1 27.3 22.6 46.4 27.3 6.2 21.1 72.7
Austria 30.6 26.0 28.4 21.2 55.4 28.4 9.4 19.0 71.7
Poland 24.4 21.7 23.1 16.5 54.0 23.1 7.3 15.8 76.9
Portugal 34.3 24.4 29.6 19.6 53.4 29.6 9.3 20.3 70.5
Romania 31.6 22.2 27.1 17.6 68.8 27.1 8.2 18.8 73.0
Slovenia 38.6 33.2 36.0 29.8 64.1 36.0 13.0 23.0 64.0
Slovakia 38.4 30.3 34.5 25.9 79.0 34.5 10.2 24.3 65.5
Finland 35.1 29.1 32.1 25.9 54.6 32.1 7.7 24.4 67.8
Sweden 18.6 12.6 15.7 12.5 26.2 15.7 6.4 9.3 84.3
United Kingdom 23.5 19.4 21.5 16.5 40.8 21.5 9.1 12.4 78.5

Source: European Commission 2014
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The statistics of the number and structure of people with dysfunctions in the 
states of the European Union are kept relatively well, however, there is no uniform 
European Union system of nomenclature and registration of disability (table 1). Pur-
suant to the information collected by the European Statistical Office in the states of 
the European Union there live about 81 million people with disability, i.e. 16.2% of 
the total population (World Health Organization 2011).

Tourism and tourism industry segmentation

Complexity of the nature of tourism makes it difficult to work out a single com-
prehensive definition and classification of tourism. Przecławski (1979) described 
tourism as a social phenomenon covering all types of spatial mobility related to 
voluntary temporary change of place of residence, rhythm and life environment 
and getting into personal contact with the visited environment. However, Hunziker 
(1951) thinks that tourism is the whole of relations and phenomena resulting from 
the visitors’ travelling and staying in a specific place if there is no attempt at re-
siding and undertaking employment. In 1993 World Tourism Organization finally 
defined tourism as the whole of activities of people travelling and staying outside 
their daily environment not longer than a year for relaxation, business, and other 
purposes. 

The tourism sector is not uniform, therefore it is segmented into smaller units. 
The aim of division into segments is to determine the characteristics of needs and 
consumption behaviours for optimization of the tourist offer and forming the value 
chain. In the process of segmentation of the tourism market four classes of indica-
tors, applied separately or in a specific combination, are usually used. They help to 
describe new product, services and possible customers. Due to them, the statistical 
point of view is determined. The elements distinguished by M.E. Porter (2006) are: 

–– variant of the product,
–– type of buyer,
–– distribution,
–– geographical location of the buyer. 
Referring to the above-mentioned, within the tourism industry we can distin-

guish the market of tourism of the disabled that requires particular individualized 
kinds of services/products, possesses a specific type of the customer that people 
with dysfunctions are. Taking into consideration location and distribution it as-
sumes global scale, due to which by assumptions travelling can take place without 
barriers all over the world. 

Application of data regarding the needs of the disabled on the tourist market – 
encountered barriers and limitations – in the process of personalization of the infor-
mation is transformed into knowledge and, subsequently, into wisdom. Productive 
application depends on effective management of knowledge, as well as it creates 
innovations facilitating for the disabled travelling without barriers. 

A.-M. Hjalager (2010) distinguishes five types of innovations in tourism: prod-
uct (service) innovations, process innovations, innovations in management, market-
ing innovations and institutional innovations (figure 2). They also refer to the tourist 
market of the disabled. Through modernizations a marginalized social group that 
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disabled people constitute may participate in the tourist activities and take advanta-
ge of available services and products completely.

Fig. 2. Types of innovations in tourism
Source: based on: Hjalager 2010: 1–12

Tourism for people with disability – impact, goals and barriers

Tourism of the disabled means physical activity that is intended, deliberate, ad-
justed to the needs, accomplished in various forms of travelling. Tourism constitu-
tes a kind of human activity that can fully satisfy the motor, mental and intellectual 
needs. Combined with sightseeing it becomes a passion that is aimed at getting to 
know and discovering new things, places, regions, both of the country and the whole 
world. Forms of tourist activity can be extremely various. They depend on interests, 
culture, environment where the person was brought up, system of values, attitudes 
(Prokopiuk 2005).

A significant advantage of tourism is the fact that people of various age posses-
sing all categories of disabilities can undertake it. Both blind and deaf people as well 
as those with motor or mental disorders can participate in it (Prokopiuk 2005). Due 
to these possibilities and universal nature of tourism it becomes a great alternative 
for common rehabilitation exercises at the gymnasium. 

The influence of tourism on the disabled can generally be divided in the follo-
wing way:

–– physical – rehabilitation of the body, improving physical fitness, improving sha-
pe, recreation, rejuvenation,

–– mental – opportunity for self-fulfilment, experiencing joy, overcoming difficul-
ties, combating fear, intellectual development,
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–– social – integration with others, acquiring the skills of making and maintaining 
contacts, social bonds, developing the proper practices of social behaviours 
(Halemba, Hermaciński 2009).

Furthermore, Łobożewicz (1991) distinguishes the following objectives that are set 
to tourism of the disabled: 

–– therapeutic target – continuation of the program of treatment and rehabilita-
tion by participating in tourism, provided that tourism is adjusted to the type 
of disability, health condition, age, interests of the person and effects on his/her 
psychophysical fitness,

–– biological target – tourism accelerates treatment processes as well as it decre-
ases the effects of aging of the body and impedes the intellectual degradation,

–– anatomical and physiological target – through touristic activity muscle strength 
is increased and the joints are also rehabilitated. By influencing the basic func-
tions of the body, the systems: the nervous system, the circulatory system and 
the respiratory system the following take place: general improvement of psy-
chophysical condition, as well as prevention of muscle contractures and atro-
phy. The impression of a partial decrease in disability effects and an increase in 
endurance to effort appears,

–– hygienic and health target – practising tourism allows to strengthen the body 
and influences the ability to control the person’s health condition. Furthermo-
re, taking into account this aspect tourism constitutes an attraction in daily 
physical exercises,

–– educational and psychological target – sports and touristic activities develop 
positive features of the character shaping the models of behaviour, teach empa-
thy, as well as overcome apathy caused by disability, 

–– hedonistic target – tourism may give joy and satisfaction, moreover it is not 
boring and it fulfills similar functions as gymnastics,

–– social target – by participating in tourism disabled people have the opportunity 
to integrate with society, make new social contacts, exchange experiences due 
to engaging in social and cultural life, as well as socializing.
However, the most frequent motivation of the disabled to undertake touristic ac-

tivity is the desire to experience positive emotions related to movement. This, at the 
same time, is a key psychotherapeutical element. By practising tourism the disabled 
overcome their own weaknesses, set high and ambitious targets. Irrespective of the 
psychophysical rehabilitation, the objective of tourism of the disabled is to draw 
them out from the social isolation, stop monotony of the daily life, provide mental 
experiences, stimulate willingness to live (Prokopiuk 2005). However, despite these 
noble objectives of tourism for disabled people, they encounter numerous barriers. 
Said barriers are one of the causes of stagnation in the number of people with dys-
functions undertaking touristic activity. The inflow of the new ones who would like 
to practise tourism is minimal due to this (Preisler 2011). By analyzing the literature 
of the subject – concerning the barriers – they are most comprehensively described 
by Dłużewska (2011) after R. W. Smith distinguishing three main categories: 

–– internal – the ones that lie within the disabled themselves, related to the mental 
and physical condition. They directly result from possessed disability, but they 
can also be an effect of the health condition. This category includes limitations 
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in access to knowledge and awareness, health problems, problems with inter-
personal contacts, as well as mental and physical dependence on others. 

–– environmental – imposed on the disabled by external conditions of the envi-
ronment they live in. First of all, this includes attitudes of the society, ambiva-
lence of their behaviours. Preisler (2011) adds that a disabled person evokes 
numerous emotions in the society, from the negative to the extremely compas-
sionate. This frequently has a depressing influence and causes an escalation 
of this barrier. Additionally, this category includes architectonic and ecological 
barriers, as well as legal transport regulations.

–– interactive – the interaction between the environment and the disabled in the 
physical and social meaning. We can distinguish communication barriers relat-
ed to the lack of proper skills necessary to undertake a specific touristic activity 
or barrier in communication. 
Furthermore, Wołowiec (2011) distinguishes the financial aspect as another 

barrier. He notices that with regard to tourism the fact that most frequently four-star 
or five-star hotels are adjusted to the needs of people with dysfunctions who cannot 
often afford them as they usually live on the allowance is a paradox. Taking into acco-
unt the entitlement for significant reliefs the disabled should not have a big financial 
problem with undertaking travelling. However, the reality is different as de facto 
these people pay more for their holiday than healthy people. This results from high 
costs of transport to the tourist facility or possessing specialised tourist equipment. 

During the period of the last years there has been a significant change in terms 
of the tourist facilities that have amenities for disabled people. Since 2010 the 
number of the specific amenities has increased considerably as accessibility is the  
main point of the strategy of development of the European Union (European Com-
mission 2012).

Good practices in tourism development for people with disabilities  
and universal design principles

The society of the whole world has noticed the necessity of dealing with the 
problem of tourism for the disabled. There are more and more services, tourist pro-
ducts adjusted to the needs of people with dysfunctions. The relatively best situation 
in this aspect is in the most economically and socially developed European coun-
tries, such as: Sweden, Germany or Italy (Grabowski 2008). Ideas aiming at equality 
and equalization of the chances for travelling of the disadvantaged social groups in-
itiated by the member states of the European Union have spread all over the world 
and they have been developed in a creative way. 

The prototype of all projects related to accessibility of tourism for the disabled 
is the concept ‚Tourism for Everybody’ started in Great Britain in 1989. The inten-
tion was to aim this initiative at facilitating travelling. Everybody – regardless of type 
of disability – should be able to travel all over their country or leave for another 
country and see various places, tourist attractions or take part in various events. 

Numerous organizations and institutions undertake activities aiming at im-
proving the present status of a still marginalised social group that disabled people 
constitute. These activities have various assumptions and character, however, they 
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are based on knowledge and wisdom. Apart from the individual or local adjustment 
of the tourism services a wide range of world-wide projects are started. They are 
created with a view making them available for all users, regardless of their health 
condition, age, gender, etc., therefore they are universal. 

Universal design is often used as a slogan which exactly is „an approach to the 
design of all products and environments to be useable by everyone, to the greatest 
extent possible, regardless of age, ability or situation. It serves people who are young 
and old, with excellent or limited abilities, in ideal or difficult circumstances. Univer-
sal Design (UD) benefits everyone by accommodating limitations” (Tourism Center, 
University of Minnesota 2008). When designing any product or environment you 
must take into consideration many factors including aesthetics, engineering options, 
environmental issues, or even safety concerns, and cost (Intarapasan 2009).

The concept of „Universal Design” is often used interchangeably with „Inclusive De-
sign”, „Barrier-Free-Design”, „Design-For-All” (Donelly 2003). Most people upon hearing 
„Universal Design” think that this is something related to making building more acces-
sible, but in fact, not only this. „It is not a design style but an orientation to any design 
process that starts with a responsibility to the experience of the users” (Intarapasan 
2009, p. 83). There are 7 Principles of Universal Design, which allows to inderstand the 
process of customization should be done properly (Mace, Hardie, Place 1991) (table 2).

Tab. 2. The Universal Design Principles
Principles One: Equitable Use Guidelines

The design is useful and marketable to people with 
diverse abilities.

1a. Provide the same means of use for all users: 
identical whenever possible; equivalent when not.
1b. Avoid segregating or stigmatizing and users.
1c. Provisions for privacy, security, and safety 
should be equally available to all users.
1d. Make the design appealing to all users.

Principle Two: Flexibility in Use Guidelines
The design accommodations a wide range of 
individual preferences and abilities.

2a. Provide choice in methods of use.
2b. Accommodate right – or left – handed access 
and use
2c. Facilitate the user’s accuracy and precision.
2d. Provide adaptability to the user’s pace

Principle Three: Simple and Intuitive Use Guidelines
Use of the design is easy to understand, regardless 
of the user’s experience, knowledge, language skills, 
or current concentration level.

3a. Eliminate unnecessary complexity.
3b. Be consistent with user expectations and 
intuition.
3c. Accommodate a wide range of literacy and 
language skills.
3d. Arrange information consistent with its 
importance.
3e. Provide effective prompting and feedback 
during and after task completion.

Principle Four: Perceptible Information Guidelines
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The design communicates necessary information 
effectively to the user, regardless of ambient 
conditions or the user’s sensory abilities.

4a. Use different modes (pictorial, verbal, 
tactile) for redundant presentation of essential 
information.
4b. Provide adequate contrast between essential 
information and its surroundings.
4c. Maximize „legibility” of essential information.
4d. Differentiate elements in ways that can be 
describe (i.e., make it easy to give instructions or 
directions)
4e. Provide compatibility with a variety of 
techniques or devices used by people with sensory 
limitations

Principle Five: Tolerance for Error Guidelines
The design minimizes hazards and the adverse 
consequences of accidental or unintended actions

5a. Arrange elements to minimize hazards and 
errors: most used elements, most accessible; 
hazardous elements eliminated, isolated, or 
shielded.
5b. Provide warnings of hazards and error.
5c. Provide fail safe features.
5d. Discourage unconscious actions in task that 
require vigilance.

Principle Six: Low Physical Effort Guidelines
The design can be used efficiently and comfortably 
and with a minimum of fatigue

6a. Allow users to maintain a neutral body position.
6b. Use reasonable operating forces.
6c. Minimize repetitive actions.
6d. Minimize sustained physical effort. 

Principle Seven: Size and Space for Approach and Use Guidelines
Appropriate size and space is provided for approach, 
reach, manipulation, and use regardless of user’s 
body size, p[posture, or mobility. 

7a. Provide a clear line of sight to important 
elements for any seated or standing user.
7b. Make reach to all components comfortable for 
any seated of standing users.
7c. Accommodate variations in hand and grip size.
7d. Provide adequate space for the use of assistive 
devices or personal assistance

Source: Intarapasan 2009

Conclusion

Societies are more and more aware of the needs of those who experience li-
mitations in mobility, discovering places and pleasures that travelling brings. The 
process leading to the accessibility of tourism is very important as it constitutes 
an integral part of economy and society. Taking into account the present situation 
regarding demand and supply for travelling it is vital to make tourism accessible 
for a significant number of potential tourists that the disabled people are. This can 
be accomplished by providing accessibility of services for all types of requirements 
of the customers, depending on the type of their impairment. Access to tourism, 
various types of products and services related to it should be the norm and not the 
exception. Accessible tourism that has the unifying theme of universal projecting 
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is developing. By making tourism for the disabled accessible their social activation 
takes place and their self-esteem is boosted. Furthermore, by travelling which is ple-
asant they improve the conditions of their health, as tourism constitutes a form of 
rehabilitation for them.
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Abstract
This paper identifies the impact of socio-economic development on migrations in Poland. It 
analyses the influence the development exerts on population’s migrations within the country. 
In addition, counties were ranked by their socio-economic development on the basis of such 
criteria as: the average investment in enterprises in PLN per capita, the average number of 
newly registered business entities per 1,000 inhabitants, a percentage growth in the num-
ber of apartments in 2010 against 2005, a monthly gross salary against the national average 
salary 2005–2010 and the average unemployment rate, from 2005–2010. Averaged data for 
poviats (administrative region of the 2nd order) reported for 2005 to 2010 were used to elim-
inate any short-term fluctuations of the economic condition which could come as a result of 
large investment projects or bankruptcies of enterprises; these could have caused an abrupt 
rise in unemployment. In consequence, they could trigger a momentary swift in ratios, dis-
figuring the end result. Next, a typology of poviats followed based on their socio-economic 
advancement and here the results were confronted with the net population migration index 
calculated for the analysed period. The typologies closing the paper present the interdepend-
encies of the socio-economic development and movement of people. It was proven that the 
socio-economic development and its advancement is a factor which influences migrations of 
population in Poland. A division between a more developed western part of the country and 
considerably less developed eastern part of the country is showing. Furthermore, the largest 
cities and their outskirts have the highest economic potential.

Key words: migration; socio-economic development; suburbanization

Introduction

A.G. Champion (1994) run comprehensive research on migration of population in 
developed European countries. He presented and discussed 18 types of migrations 
occurring after World War II, which refer to the main types defined by B. White 
(1993). The researcher identified three main migration groups and their time 
frame. The 1950s and 1960s witnessed labour market-related migrations followed 
by a stage of family reunification and, recently, post-industrial migrations. In turn, 
L. Kurekova (2013) discussed contemporary migration theories at many levels, with 
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a particular emphasis on labour-market related movement of people from Eastern 
European countries to Western European countries. In addition, the impact of high 
economic growth and globalisation on migrations of highly qualified experts to me-
tropolises of Western Europe and the USA is mentioned (Sassen 1994; Beaverstock 
2005). Similarly, migrations in metropolitan areas were analysed by many authors. 
P. Knox (1994) analysed migratory behaviour using the largest American cities as 
his case studies and he pointed out that younger people tended to change their place 
of residence more often than older people and that migration decisions came easier 
to those who had already migrated. The author concluded that migration decisions 
were often influenced by the attitude towards property – those who rented apart-
ments or houses tended to migrate more than those who owned them. 

P. Boyle (1994) was yet another author analysing reasons for migration in the 
context of suburbanisation. In his opinion, the middle class migrates from a central 
city to its metropolitan area because of industrial plants located in the outer zone 
(Dorocki 2008; Szymańska, Płaziak 2014; Płaziak, Szymańska 2014). He believes 
that other important triggers of such phenomena are lower land and housing prices 
and attractive natural environment. One could also say that migrations within the 
metropolitan area are more intensive than movement of people from the outside the 
area (Gordon, Vickerman 1981), as confirmed by the thesis presented by A.G. Raven-
stein (1885). On the other hand, according to demographic trends, the majority of 
migrants between 30 and 39 years of age, with children not older than 10 (Johnson, 
Macieski 2009). Also Central and Eastern European cities witness suburbanisation 
processes which are particularly evident in the 21st century in suburban zones of 
Prague and Brno (Sýkora, Ourednek 2007), Budapest (Nagyváradi et al. 2011) and 
Moscow (Mason, Nigmatullina 2011).

The topic of migration in Poland in population balance relations was dealt with 
by E. Zdrojewski (2000) and other authors. E. Zdrojewski proved that the highest 
growth in migration was reported in the most developed and urbanised regions. 
This observation was confirmed by previous research by P. Eberhard (1989) who 
also observed that migrants came mainly from economically deteriorated areas 
moving to developed urban centres (Dorocki 2012). According to the author, this 
caused disfigurement of demographic structures and education in these areas. In 
turn, Z. Długosz (1985) came up with a typology of migration based on a method of 
taxonomy of the mean differences. He also presented a typographs’ method which 
uses the value of influx, outflow, migration balance and turnover for population and 
ranked all Polish cities in a static and a dynamic ranking. 

Reasons for migration in Poland were analysed and presented by many au-
thors. It was found that migrations were largely caused by family factors, and 
those related to employment/job and apartment/housing (Grochowski 2004). In 
addition, migrants often change their place of residence by moving to a location to 
which they have been commuting (Gawryszewski 1974). Z. Rykiel and A. Żurko-
wa (1981) came up with essential characteristics of migration in Polish cities, 
which may serve as the basis for following changes in directions of people’s mi-
gration occurring in the 1970s. Their in-depth analysis showed differentiation of 
migration in terms of the size of the target centre. Large cities reported a positive 
migration balance while small and medium-sized cities reported a negative mi-
gration balance. Furthermore, the authors noticed a trend consisting in moving 
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from small satellite towns to central urban centres. On the turn of 20th and 21th 
century, the process reversed in consequence of a progressing suburbanisation 
processes (Kurek, Gałka, Wojtowicz 2014; Nowotnik 2012; Zborowski et al. 2011; 
Gałka, Warych-Juras 2011; Raźniak 2007), which had already occurred in western 
parts of Poland and spread to its central and eastern part (Zborowski, Raźniak 
2013). However, 21th century has witnessed initiation of the counterurbanisa-
tion process occurring on the coast of the Baltic Sea, lake districts in the north of 
Poland, and mountain areas of Poland with attractive landscape (Raźniak 2013a; 
Winiarczyk-Raźniak, Raźniak 2012; Raźniak 2009). 

The purpose of the paper is to describe the level of socio-economic develop-
ment across Poland and its influence on population’s migrations within the country.

Methods

In order to identify the differentiation of Poland in terms of its socio-economic 
development, a ranking of poviats was created on the basis of 5 indicators: 

–– the average investment in enterprises in PLN per capita, 2005–2010,
–– the average number of newly registered businesses per 1,000 inhabitants, 

2005–2010,
–– a monthly gross salary to the national average (the national average = 100), 

2005–2010,
–– growth in the number of apartments, 2005–2010,
–– the average unemployment rate, 2005–2010.
The above-listed indicators can determine the position of a poviat position in 

a regional ranking. High investment made by enterprises and a rapidly growing 
number of new businesses may be reflected by creation of new jobs. In addition, 
a large supply of apartments offers more opportunities for a wider choice, as well 
as increases a price competition, which is important in relocation one’s residence. 
Migration may be also prompted by the intent to increase one’s income, which 
may be related to the average salaries in a given area. Furthermore, a low unem-
ployment rate may suggest that a region may offer more employment opportuni-
ties. Note that the analysis of the gross monthly salary was based on the official 
statistics published by the Central Statistical Office and may be different from the 
actual values because of non-recorded and not reported income which is difficult 
to estimate. Note that the employment-related research is also based on the offi-
cial statistics of the Central Statistical Office and does not include work performed 
without any formal/contractual basis and persons who are temporarily abroad 
but remain registered as unemployed with the Polish Labour Office. In light of the 
above-mentioned, the actual figures may be slightly lower than the official statis-
tics. In consideration of growing labour costs borne by employers and employees, 
the discrepancies between the official and actual employment-related data may 
intensify, though.

The mean rank method was applied in order to build a ranking of poviats based 
on the socio-economic development criteria. The top poviat in the ranking scored 
379 (as there are 379 poviats in Poland) and the bottom poviat scored 1. The sum 
of the scoring for the five indicators produced a ranking of poviats in terms of their 
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socio-economic development. A poviat could score no more than 1,895 (379 x 5) and 
not less than 5 (1 x 5).

On the basis of the above-discussed hierarchy, a typology of poviats based on 
the socio-economic advancement was build (figure 1). The analysed poviats were 
classified as follows: type 1 – demonstrating a very high socio-economic devel-
opment (poviats which scored more than 1,200); type 2 – poviats demonstrating 
high socio-economic development (1,000–1,199); type 3 – poviats demonstrating 
medium socio-economic development (scoring from 800 to 999); type 4 – poviats 
demonstrating low socio-economic development (scored 600–799) and type 5 – po-
viats demonstrating very low socio-economic development (scoring below 600).

Then the population net migration index (figure 2) and the average influx of 
population from another voivodeship (by poviats – figure 3), were created.

To sum up relations between the degree of the socio-economic development 
and population migration, typology of poviats were defined, with poviats divided 
into 9 types (figure 4): type a – demonstrating low socio-economic development 
(scoring <800) and a high negative net migration index (<–2‰); type b – demon-
strating medium socio-economic development (scoring between 800 and 1100) and 
a high negative net migration index (<–2‰); type c – demonstrating advanced so-
cio-economic development (scoring >1100) and a high negative net migration index 
(<–2‰); type d – demonstrating low socio-economic development (scoring <800) 
and a low negative net migration index (–2‰ – 0‰); type e – demonstrating me-
dium-advanced socio-economic development (scoring between 800 to 1100) and 
a low negative net migration index (–2‰ – 0‰); type f – demonstrating advanced 
socio-economic development (scoring >1100) and a low negative net migration in-
dex (–2‰ – 0‰); type g – demonstrating low socio-economic development (scor-
ing < 800) and a positive net migration index; type h – demonstrating a medium so-
cio-economic development (scoring from 800 to 1100) and a positive net migration 
index; type i – demonstrated high socio-economic development (scoring >1100) and 
a positive net migration index. It should be assumed that type i is the best one, type 
h is fine, while c, e and f could be classified as poor. On the other hand, poviats classi-
fied to a, b, d and g types offer the lowest socio-economic development.

For the purpose of more general conclusions, an aggregated typology of the so-
cio-economic development was prepared (figure 5) on the typology based on the 
socio-economic advancement and the migration balance (see figure 4). Three types 
were defined: type I demonstrating high developmental advancement (types h, i), 
type II demonstrating a medium-advanced development (types c and e) and type III 
demonstrating a low economic development (type a, b, d, f, g).

Socio-economic development advancement in the case of selected indicators

Warsaw scored 1,869 and topped the ranking (1,869 against the total of 
1,895). In addition, the highest socio-economic development is guaranteed in large 
cities (Gdańsk, Poznań, Krakow and Wrocław). Note that poviats in the vicinity 
of Warsaw ranked high, with 4 poviats ranking in the top 20. These were: Pias-
eczno, Warszawski Zachodni, Pruszków and Grodzisk Poviats. This may indicate 
a strong effect of the capital city on its rapidly growing suburban zone which is also 
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noticeable around other urban centres (Domański 2010). The following poviats of 
the Podkarpacie voivodeship (voivodeship is an administrative region of the 1st or-
der) ranked at the bottom of the ranking: Lubaczów (scored 248), Nisko (scored 
276), Strzyżów (279). 

Fig. 1. Typology by selected socio-economic factors, 2005–2010
Source: Own study, based on the data from the Central Statistical Office

The ranking unveiled a division into large cities with their peripheral zone and 
high socio-economic development (Warsaw, Wrocław, Krakow, the TriCity, Poznań, 
Szczecin) and other areas (figure 1). The clearest presentation of the division offers 
Warsaw and its outskirts, with as many as 12 poviats classified as type 1. Such de-
velopment leads to erasing physiognomic differences between the city and its sub-
urban zone (Korenik 2011), creating a large metropolitan area. However, note that 
Polish suburban zones have witnessed intensified investment only since the early 
21st century and, in this respect, they are considerably backward when compared 
to other developed countries where such phenomena occurred in the mid-20th 
century (Champion 1994; White 1993). Furthermore, note that the positive types 
surrounding the capital are moved westwards, towards the city of Łódź. This could 
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be the beginning of a large bipolar Warsaw-Łódź system. Such a system could cre-
ate a developmental opportunity, in particular for relatively poorly developed Łódź 
voivodeship. In addition, EU countries are located to the west of Warsaw and they 
are the main trade partners of Poland. Similarly, the outskirts of the city of Poznań 
tend to lean west. Also the south of Poland witnesses formation of a belt of povi-
ats demonstrating medium and high socio-economic advancement, which stretch-
es from the border with Germany through Wrocław, the Katowice Conurbation to 
Krakow Metropolitan Area. In said region, there are big cities (Krakow, Wrocław), as 
well as industrial districts (Katowice Conurbation, Legnica & Głogów Industrial Dis-
trict) generating high investment and jobs. The axis of the area is A4 (E40) motor-
way from Germany through Wrocław to Krakow (and partially to Rzeszow) and one 
needs to remember that accessibility is one of the key economic (Raźniak 2012a) 
and migration (Kopecky, Suen 2009) triggers. Relatively few country districts show 
high socio-economic development and are located far from large cities. If such cases 
were reported, they mainly coincided with mineral resources found in their areas 
and, consequently, large corporations mining the deposits. They ensure relatively 
many jobs and high salaries; that, in turn, offers better housing conditions (Legnica 
and Głogów Basin, Łęczyca Poviat, Bełchatów Poviat). Similarly, outstanding natu-
ral attractions may guarantee high development, as exemplified by: the Tatra Poviat 
(the mountains), Kołobrzeg Poviat (the sea), Augustów Poviat (lakes). Other parts of 
the country (in particular in the east of Poland), see an intensified contrast between 
smaller cities classified as type 1 and 2 and other areas demonstrating low and very 
low development (type 4 and 5). Generally, types 1 and 2 are located in western 
Poland. It mainly applies to the Greater Poland voivodeship, Lubuskie voivodeship 
and the central part of the Lower Silesian voivodeship. It comes as a result of high in-
vestment of companies and a rapidly growing number of new businesses (Raźniak, 
Winiarczyk-Raźniak 2014; Raźniak 2012b). The key reason behind it is the proxim-
ity of Germany, the main trade partner for manufacturing plants operating in Po-
land (Informacja o sytuacji…, 2012). On the other hand, the central and eastern part 
(except for Warsaw–Łódź system) demonstrated low and very low advancement in 
terms of development (types 4 and 5). In particular, Świętokrzyskie, Podkarpackie 
and Lubelskie voivodeships are at the bottom of the ranking. They are all located in 
the south-eastern part of Poland where advanced development was guaranteed in 
larger cities only. 

Net population migration index

In recent years, spatial distribution of the net population migration index has 
been significantly polarised. The highest values of the indicator were reported in 
suburban zones, with the suburban zone of Warsaw taking precedence. Said zone 
reports positive values of the indicator. The zone consists of as many as 10 poviats 
and the indicator is more than 3 persons per 1,000 inhabitants (figure 2). In addi-
tion, the impact of the capital is stronger from the west than from the east. It could 
be consequent upon an improved road and transport access to these areas, as well 
as upon relative proximity of a large sales market i.e. the city of Łódź. 
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Fig. 2. The average net population migration index by poviats, 2005–2010
Source: Own study, based on the data from the Central Statistical office

In addition, a zone strongly impacted by central cities existed in the outskirts 
of Krakow, Poznań, Wrocław and the Tricity (including cites: Gdańsk, Gdynia and 
Sopot). In turn, the city of Łódź experiences a somewhat delayed suburbanisation 
processes when compared to other large cities of Poland. At present, it seems that 
accessibility is among key factors affecting the extent and directions of suburbanisa-
tion both in Poland and abroad (Baum-Snow 2008; Mason, Nigmatullina 2011). Still, 
the majority of townships reported a negative migration balance, with the exception 
of Warsaw, Wrocław, Krakow and Rzeszow. On the other hand, cities in Poland offer 
highly advanced socio-economic development (see figure 1); however, an increasing 
number of people is looking for less expensive places to live in the outskirts. Such 
less expensive locations attract people both from centrally located cities and from 
other voivodeships of the country. In addition, they can use a well-developed in-
frastructure and labour market of cities nearby. In turn, regions situated outside of 
large metropolitan areas reported a fairly negative migration balance even if some 
showed advancement of socio-economic development. Principally, the above-men-
tioned applied to poviats – homes of large industrial plants which dominate the local 
labour market (Puławy poviat, Legnica and Głogów coal basin). Such types of enti-
ties may offer no alternative employment outside the dominant companies. In con-
sequence, any turbulence experienced by the dominant sector may have a negative 
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impact on the socio-economic development. On the other hand, large metropolitan 
areas find it easier to survive a crisis of one or even more economic sectors because 
of their more differentiated market. 

Fig. 3. The average influx of population from another voivodeship by poviats, 2005 – 2010
Source: Own study, based on the data from the Central Statistical office

Analysing the average influx of population from another voivodeship to pov-
iats one may see that the influx was higher than 50% in as few as 6 cities (figure 
3). Warsaw, Krakow and Wrocław occupy the leading positions here as they rap-
idly grow their international connections (Raźniak 2013b) which results in creat-
ing new jobs. In addition, these three cities as the only large cities with more than 
0.5 million population reported positive migration balances (see figure 2). In light 
of the above, one can say that strong supraregional impact of Warsaw, Krakow and 
Wrocław, which are capitals of voivodeships demonstrating a high economic de-
velopment potential (Bogdański 2012; Kurek 2010) results in the excess of influx 
over outflow which sets off strong suburbanisation processes in their outskirts. 
Also in other cities the percentage is relatively high. Note that the high socio-eco-
nomic development of Warsaw outskirts affects its attractiveness among migrants 
coming from other voivodeships and heading not only for the capital but also for 
its suburban zone. More than 24% of people from other voivodeships flew into the 
above-mentioned counties. So far, the suburban zone of Warsaw is the only zone of 
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such a degree of attractiveness to migrants. Suburbs of other large cities do not re-
port influx of migrants higher than 18%, which indicates that their socio-economic 
advancement remains lower than the development of the capital city. In this respect, 
one can see that migrants’ interest in suburban zones is deteriorating in proportion 
to the size of population of a central city – outskirts of medium-sized cities (from 
100,000 to 300,000 inhabitants) are only slightly attractive to migrants from other 
voivodeships. However, a trend has emerged to migrate larger distances to settle 
down in the suburbs of large cities. This shows that directions of migrations in Po-
land are undergoing a transformation which, so far, can be seen in Warsaw urban 
region. By the 1980s, the impetus of migrants would mainly hit cities (Eberhard 
1989) while now it goes beyond the borders of voivodeships as migrants tend to 
choose suburban zones for their residence. Also, see a high percentage of migrants 
from other voivodeships in areas located far from large urban regions, which, on 
the other hand, offer outstanding natural attractions. Picturesque landscapes of the 
Mazurian Lake District, beaches on the Baltic Sea coast or highlands in the south 
of Poland are particularly attractive to residents of large cities of Poland (Raźniak 
2009) who look for unpolluted natural environment and landscapes that cannot be 
found in cities. Therefore, these are the areas having higher indicators of quality of 
life, and residents of these areas present different lifestyles (Winiarczyk-Raźniak 
2004, 2006, 2011). This could also be the initial phase of counterurbanisation pro-
cess when migrants move to areas located within a large distance from big cities 
in search for peace and quiet, in particular when they retire and no longer need to 
commute to work on a daily basis. 

Correlation between advancement of the socio-economic development  
and population migration 

The strongest i type could be predominantly found in the largest metropolitan 
areas of Poland (Warsaw, Krakow, Wrocław) with a wide zone of well-developed 
poviats popular among migrants (figure 4). Łódź, the third largest city of Poland, 
had a very different situation. It could have been a result of the 1990s crisis in the 
textile industry which was mainly connected with the market of the former USSR 
(Jakóbczyk-Gryszkiewicz, 2011).

Even if large central cities were classified as less advanced types (e.g. Poznań, 
TriCity, Szczecin), in their suburbs the best type – type i prevails. A correlation be-
tween occurrence of the types and the size of population in a given area was found. 
The smaller a city is, the less advanced the type was to which its suburban pov-
iat was classified. In addition, note the spatial dependence on the east-west axis. 
Better types prevail in the western and central part of Poland, indicating a higher 
socio-economic advancement contrasted with predominantly week and the least ad-
vanced types in the eastern part. Generally, one may say that suburbanisation pro-
cesses occurring around the largest cities increase the socio-economic advancement 
of their outskirts. 
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Fig. 4. Consolidated typology by advancement of the socio-economic development and net 
population migration index, 2005–2010
Source: Own study, based on the data from the Central Statistical office

This shows a very clear division of Poland into its eastern, poorly developed part 
and its western, more advanced part (figure 5). In addition, a large Warsaw-Łódź ur-
ban region was seen emerging; however, mutual links of these two cities are not as 
dense as links between some Western European cities (Allen 2010; Wall, Knap van 
den 2011). Furthermore, the influence of transport access resulting from the routing 
of the A4/E40 motorway in the south-western part of Poland was also appreciated. 
What is more, type I with the most advanced socio-economic development prevails 
in large cities and their suburbs. In smaller urban centres, development is generally 
less advanced (type II) while their outskirts have been classified as type III, demon-
strating the lowest development. This is mostly the case of poviats in central and 
eastern Poland.
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Fig. 5. A synthetic typology by advancement of the socio-economic development and net migration 
index, 2005–2010
Source: Own study, based on the data from the Central Statistical office

Summary

The socio-economic development and its advancement is a factor which in-
fluences the migration of population in Poland. A division between the more de-
veloped western part and a much weaker eastern part of the country is showing. 
Furthermore, the largest cities having the highest economic potential are the most 
economically advanced. Their impact on the neighbouring areas can be observed as 
popularity of these areas for settlement and residential purposes is growing. In ad-
dition, migrants moving between voivodeships find them increasingly attractive. For 
the time being, this applies largely to the urban region of Warsaw. This may suggest 
transformation in migration directions from inflows to the largest cities observed 
by 1980s when compared to migrants to their outskirts in 20th century. Migrations 
to suburban areas are mainly prompted by search for less expensive property and 
higher quality of life. On the other hand, residents of suburbs may enjoy the eco-
nomic, business and service facilities offered by a neighbouring large city. However, 
in the largest urban regions, no interdependency between the number of popula-
tion and social and economic development has been established. As a result of the 
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1990s crisis of the light industry, which used to be the leading industry of the city 
of Łódź, the city’s social and economic developed is not as advanced as indicated by 
the size of local population. In turn, Warsaw and its outskirts reported the highest 
development which also translated into a considerable inflow of population into the 
area. In the future, it is likely to set up a bi-polar Warsaw-Łódź system, in particu-
lar in consideration of the fact that, since 2013, both cities have been connected by 
a motorway. This may accelerate the pace of growth of the city of Łódź. High level of 
social and economic development in locations far from large urban centres did not 
determine their attractiveness among migrants. In such cases, high ratios are typi-
cally consequent upon development of one economic sector which, during the crisis 
and downward market trends in sales of some products, could result in redundan-
cies and deteriorating of people’s perspectives. Furthermore, large cities have a sub-
urban zone having a positive migration balance and high degree of development 
while cities of a smaller size have a suburban zone with a positive migration balance 
while their social and economic development is weaker. Note that there are areas of 
outstanding natural qualities where development of tourism may also contribute to 
higher local development, often reflected by the attractiveness of these locations for 
those choosing them as their final destination. In this group, there are residents of 
large cities migrating to the coastal area, lake regions or to the mountains, triggering 
counter-urbanisation processes. In general terms, the population tends to migrate 
to areas which guarantee high socio-economic development. 
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Streszczenie
Celem artykułu jest przedstawienie istotnych cech szkolnictwa wyższego Portugalii, będą-
cego częścią europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, ze szczególnym uwzględnieniem 
kształcenia geograficznego i geologicznego. Temat zrealizowano głównie na podstawie 
materiałów źródłowych pozyskanych z ośrodków naukowych Portugalii i dane statystycz-
ne z lat 2010–2014. Dla przedstawienia wyników badań zastosowano metody opisowe, 
statystyczne i graficzne. Opracowanie obejmuje wszystkie dystrykty Portugalii. Portugalia 
jest krajem, w którym od lat 70. XX wieku dokonał się wielki postęp w dziedzinie edukacji. 
Znacznie zmniejszył się poziom analfabetyzmu oraz nastąpił szybki rozwój szkolnictwa wyż-
szego. W 2010 r. na blisko 300 wyższych uczelniach naukę pobierało 380 tys. studentów. 
Państwo na edukację przeznaczyło 5,6% PKB (dla porównania w Polsce było to 5,2% PKB). 
Absolwenci szkół średnich II. stopnia lub równoważnych im kursów zawodowych mają do 
wyboru różne rodzaje szkół wyższych: państwowe lub prywatne, uniwersytety lub politech-
niki – szkoły zawodowe techniczne, artystyczne, kształcące specjalistów z zakresu turystyki, 
służb medycznych i wielu innych dziedzin. Szkolnictwo państwowe finansowane jest z bu-
dżetu państwa, a uczelnie prywatne są częściowo dofinansowywane przez państwo. Studia są 
trzystopniowe: I stopień – studia licencjackie (licenciatura), II stopień – studia magisterskie 
(mestrado) i III stopień – studia doktoranckie (doutorado). Wspieraniu międzynarodowej 
współpracy w dziedzinie edukacji służy realizowany w szkołach wyższych Lifelong Learning 
Programme, w tym program Erasmus+. Punkty ECTS pozwalają Portugalczykom odbywać 
część studiów poza krajem oraz przyjmować studentów z zagranicy. Studenci zagraniczni 
stanowią ok. 2,5% ogółu studiujących. Geografia jako kierunek studiów prowadzona jest tyl-
ko na kilku portugalskich uniwersytetach, w tym na największym uniwersytecie w Lizbonie 
i najstarszym w Coimbrze, nieco więcej ośrodków oferuje studia z geologii. Głównie w insty-
tutach politechnicznych prowadzone są kierunki pokrewne geografii, jak: nauki o środowi-
sku czy turystyka – kierunek popularny z uwagi na walory przyrodnicze i kulturowe, jaki-
mi dysponuje Portugalia. Szkoły wyższe oferują też inne kierunki studiów, które w swoich 
programach zawierają kursy z zakresu nauk geograficznych i geologicznych jako przedmioty 
pomocnicze, przydatne studentom w przyswojeniu wiedzy ze swojej dziedziny.

Słowa kluczowe: geografia; geologia; Portugalia; szkolnictwo wyższe



[134] Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak

Higher education in Portugal, with particular emphasis on geography  
and geology education

Abstract 
The article presents the essential features of higher education in Portugal as a part of the 
European area of higher education, with a particular emphasis on geographical and geologi-
cal education. The research was carried out mainly on the basis of source materials obtained 
from Portuguese research centers, as well as statistical data from 2010–2014. Descriptive, 
statistical and graphical methods were used to present the results. The study covers all the 
districts of Portugal. Since the 1970s Portugal has made huge progress in the field of educa-
tion. The level of illiteracy has been significantly decreased, the number of higher schools 
has multiplied several times and the number of students has increased over fourteen times. 
Over 380,000 students have attended about 300 higher education facilities in 2013. 5.6% of 
Portuguese GDP (2010) is spent on education. ECTS credits allow the Portuguese to spent 
a part of their studies abroad, as well as to receive foreign students. In 1999 Portugal signed 
the Bologna Declaration and thus committed to taking action in accordance with its terms. 
Nowadays, concluding their studies after 3 (polytechnics) or 4 years (universities) students 
can obtain a bachelor’s degree (licenciado), and after further 1.5–2 years – a master’s degree 
(mestre). Another 3 years of education completed with dissertation’s defense give the doctor-
al degree (doutor). Geography and geology as fields of studies are available at several univer-
sities in Portugal, including the largest one in Lisbon and the oldest one in Coimbra. Courses 
related to geography are available at numerous other educational institutions, including pol-
ytechnics. Higher schools also run other courses of study, which in their programs include 
courses in geographical sciences as supplementary subjects, useful to students in mastering 
the knowledge of their field.

Key words: geography; geology; higher education; Portugal

Wprowadzenie 

System szkolnictwa wyższego w państwach europejskich jest zróżnicowany, przy 
zachowaniu jednak ogólnych zasad wynikających z wymogów przyjętej przez kra-
je-sygnatariusze Deklaracji Bolońskiej. Zasady te umożliwiają m.in. mobilność stu-
dentów, regulują sprawy związane z nabywaniem uprawnień zawodowych, wspólną 
polityką badań naukowych (Ramowe Programy Badawcze). Jednak każde z państw 
ma prawo do zachowania własnego systemu szkolnictwa odpowiadającego jego tra-
dycjom i potrzebom gospodarki (System szkolnictwa 2014).

Celem artykułu jest przedstawienie istotnych cech szkolnictwa wyższego Por-
tugalii, będącego częścią europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kształcenia geograficznego i geologicznego. Szczegółowa 
analiza dotyczy m.in. stanu i przestrzennego zróżnicowania bazy uczelnianej w po-
szczególnych prowincjach, wiodących ośrodków akademickich oraz oferty eduka-
cyjnej. Realizacja tematu opiera się na zebranych materiałach źródłowych z kilku 
ośrodków naukowych Portugalii (Bragançy, Viana do Castelo i Porto, pozyskanych 
podczas pobytu w Portugalii w ramach programu LLP Erasmus w roku 2012 i 2013) 
oraz danych z roczników statystycznych. Dokonano również kwerendy literatury 
o wyższym szkolnictwie europejskim, materiałów informacyjnych uczelni, zaktuali-
zowanych danych statystycznych o kierunkach studiów i programach kształcenia, 
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zamieszczane na stronach internetowych uczelni oraz stronie rządowej, Minister-
stwa Edukacji i Nauki (Ministério da Educação e Ciência) oraz Ministerstwa Na-
uki, Techniki i Szkolnictwa Wyższego (Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino 
Superior).

Zebrany materiał o stanie szkolnictwa wyższego Portugalii odnosi się do ostat-
nich kilku lat, tj. 2010–2014. Korzystając z dostępnych źródeł informacji, starano się 
przedstawić, w miarę możliwości, aktualny stan szkolnictwa wyższego i na podsta-
wie tych danych dokonywać porównań. 

Opracowanie obejmuje wszystkie dystrykty Portugalii zarówno w regionach 
kontynentalnych (Norte/ Północna Portugalia, Centro/Środkowa Portugalia, Lisboa/
Lizbona, Alentejo i Algarve), jak i regiony wyspiarskie (Region Autonomiczny Azo-
rów i Region Autonomiczny Madery).

Podjęte zagadnienie zrealizowano metodą opisową i statystyczną. Dokonano 
selekcji materiałów zebranych z różnych źródeł w celu możliwości ich porównań, 
tak w zakresie przedmiotowym, jak i czasowym. Dla przestrzennego zobrazowania 
prezentowanych zagadnień materiał tekstowy wzbogacono o ryciny. Dane staty-
styczne ujęto w zestawienia tabelaryczne.

Literatura dotycząca szkolnictwa wyższego Portugalii nie jest obszerna, 
zwłaszcza z lat wcześniejszych. Bardziej aktualne i szczegółowe opracowania tema-
tyczne ukazały się dopiero w ostatnich latach. Należy do nich m.in. praca G. Neave, 
A. Amaral (2011) oraz raport Portuguese Higher Education: A View From The Out-
side 2012, przygotowany przez międzynarodowych ekspertów European University 
Association (EUA) na zlecenie Konsorcjum Rektorów Uniwersytetów Portugalskich 
(Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas – CRUP). Wiele miejsca w tym 
raporcie, jak i w pracy B. G. Cabrito (2001) poświęcono zagadnieniom ekonomicz-
nym – zasadom finansowania nauki w szkole wyższej, gdyż studia w Portugalii są 
płatne, nawet na uczelniach państwowych. 

Na temat szkolnictwa w Portugalii, a zwłaszcza szkolnictwa wyższego, pisa-
ło w Polsce niewielu autorów (m.in. Rabczuk 1991; Mosakowski 2002; Karpiński 
2003). Wydana w 2000 r. monografia R. Pachocińskiego Współczesne systemy edu-
kacyjne nie uwzględniała Portugalii. Również w pracy A. Seredyńskiej (2005), po-
święconej zagadnieniom systemów wychowania i oświaty w wybranych krajach, nie 
podejmuje się tej tematyki. Opracowanie W. Zgliczyńskiego (2010) dotyczy bardziej 
ogólnych zagadnień polityki edukacyjnej Unii Europejskiej, a nie prezentuje rozwią-
zań w poszczególnych krajach. Natomiast rozdział (autorstwa A. Boroń) poświęcony 
systemowi edukacyjnemu Portugalii, z informacjami dotyczącymi także szkolnictwa 
wyższego, znalazł się w wydanym w 2012 roku opracowaniu zbiorowym „Systemy 
edukacji w krajach europejskich”.

Znacznie częściej niż naukowe opracowania, można znaleźć praktyczne infor-
macje na ten temat zamieszczone m.in. w informatorze dla uczestników między-
narodowej wymiany studentów w ramach różnych programów, np. Erasmus, na 
stronach organizacji związanych ze szkolnictwem, np. EURIDICE (Zestawienie sys-
temów 2009) oraz dość szczegółowe i na bieżąco aktualizowane na oficjalnych stro-
nach internetowych poszczególnych uczelni, np. Instituto Politecnico de ViseuI, jak 
i na stronach rządowych i ministerialnych.

Portugalia jest krajem, który od lat 70. XX wieku dokonał ogromnego postę-
pu także w dziedzinie edukacji. Przełomowy był rok 1974, kiedy to dokonała się 
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„goździkowa rewolucja”. Po upadku rządów Antonia de Oliveiry Salazara Portugalia 
miała jeden z najwyższych wskaźników analfabetyzmu w Europie, jeszcze obecnie 
wśród osób powyżej 15. roku życia wynosi on niemal 5% (The World 2014). Jak 
podaje R. Dobrzański (1985: 72), „Portugalia jest jedynym krajem Europy, w którym 
w latach sześćdziesiątych zmalała liczba uczniów szkół średnich (5%). Stan szkol-
nictwa podstawowego i średniego znajdował odbicie w słabym rozwoju szkolnictwa 
wyższego”. Autor podaje, że na początku lat 80. XX w. na trzech działających uniwer-
sytetach (w Lizbonie, Porto i Coimbrze) uczyło się 35 tys. studentów, z których 40% 
na kierunkach humanistycznych, 15% na medycznych, a 10% na kierunkach tech-
nicznych. Wprowadzając reformy, zreformowano również system edukacyjny. W po-
wstających nowych firmach brakowało wykwalifikowanych kadr, rozbudowano 
więc program szkoleń zawodowych. Nastąpił szybki rozwój szkolnictwa wyższego, 
liczba szkół wyższych wzrosła kilkakrotnie, liczba studentów 14-krotnie. Według 
najnowszych źródeł statystycznych (Portugal em Numeros 2012 in Figures, 2014) 
w roku akademickim 2012/2013 na 298 wyższych uczelniach Portugalii kształciło 
się 371 tys. studentów, a kadrę nauczycielską stanowiło blisko 35,5 tys. osób. Kształ-
cenie ustawiczne dorosłych obejmowało prawie 6% ludności w wieku 25–64 lata. 
Nakłady na edukację wynosiły 5,6% PKB (The World 2014).

Organizacja szkolnictwa wyższego, rodzaje szkół wyższych, kierunki kształcenia

Pierwszym etapem kształcenia w Portugalii jest nieobowiązkowa edukacja 
przedszkolna, obejmująca dzieci w wieku 3–5 lat. Dzieci w wieku 6–15 lat objęte są 
kształceniem obowiązkowym. 

Tak więc nauka w szkole wyższej poprzedzona jest 9 latami uczęszczania do 
szkoły podstawowej – elementarnej (Ensino básico), w której kształcenie jest bez-
płatne, a nauka podzielona na 3 etapy. Cykl pierwszy obejmuje klasy 1–4, cykl drugi 
klasy 5–6 (Ensino básico – 1.s e 2.s ciclos), cykl trzeci to 3 lata nauki w klasach 7–9 
(Ensino básico – 3.s ciclo) szkole średniej I stopnia. Po ukończeniu tych trzech eta-
pów nauki i zdaniu egzaminów państwowych uczniowie mogą skorzystać z kształ-
cenia nadobowiązkowego i wstąpić do szkoły średniej II stopnia (Ensino secunda-
rio), państwowej lub prywatnej, obejmującej klasy 10, 11 i 12, o profilu kształcenia 
ogólnokształcącym: matematyczno-przyrodniczym i humanistycznym (Cientifico-
-humanistico), technicznym (Tecnológico), artystycznym (Artistico especializado) 
lub zawodowym (Profissional). Ta szkoła jest przeznaczona dla uczniów w wieku 
15–18 lat (Zestawienie systemów, 2009). 

Absolwenci szkół średnich (lub równoważnych im kursów zawodowych, pro-
wadzonych przez upoważnione do tego uczelnie), po otrzymaniu świadectwa ich 
ukończenia (dyplomu Ensino secundário), mają do wyboru wyższe szkoły państwo-
we, finansowane częściowo z budżetu państwa lub uczelnie prywatne, często rów-
nież dofinansowywane przez państwo. 

W obu przypadkach są to głównie uniwersytety (Universidades) lub politechniki 
(Politécnicos Institutos), będące szkołami zawodowymi technicznymi i artystyczny-
mi, a także kształcącymi specjalistów m.in. z zakresu turystyki i służb medycznych. 

Warunkiem podjęcia nauki na wyższej uczelni jest zdanie państwowych eg-
zaminów (Exames nacionais). Kandydaci na studia, którzy ukończyli 23 lata, a nie 
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ukończyli szkoły średniej, aby dostać się na studia, muszą zdać egzaminy przed spe-
cjalną komisją państwową (Exame Extraordinario de Avaliação de Capacidade para 
Acesso ao Ensino Superior). Niektóre uczelnie politechniczne wymagają też od kan-
dydatów na studia doświadczenia w pracy zawodowej, zgodnie z obranym kierun-
kiem studiów.

Bazę szkolnictwa państwowego Portugalii tworzy 13 uniwersytetów i 17 po-
litechnik, 2 instytuty o randze uniwersytetu, 3 niezintegrowane wyższe szkoły 
pielęgniarskie (w Coimbrze, Lizbonie i Porto) oraz 6 wyższych szkół wojskowych 
i policyjnych (tab. 1, tab. 2). Korzystne warunki dla szybkiego rozwoju szkolnictwa 
prywatnego (tab. 3) nastały wraz z liberalizacją przepisów dotyczących wyższych 
szkół niepublicznych w połowie lat 80. XX w. W roku 1984 istniało w Portugalii tylko 
6 uczelni prywatnych między innymi Uniwersytet Katolicki w Lizbonie (Universi-
dade Católica Portuguesa), kilka lat później było ich już ponad 70, a pod koniec XX 
wieku – 132 (Rabczuk 2000). Obecnie, po 30-tu latach rozwoju, prywatne wyższe 
uczelnie stanowią ponad 40% ogółu szkół wyższych Portugalii (ryc. 1), a uczęszcza 
do nich ponad 23% ogółu studiujących (ryc. 2).

Tab. 1. Szkolnictwo wyższe w Portugalii. Uniwersytety państwowe 

Uniwersytet
(Universidade) Lokalizacja Rok 

założenia

Liczba 
studentów 

w tys.
(rok)

Stopień kształcenia – 
liczba kierunków

Studia 
I stopnia 

licencjackie 
Licentiatura

Studia II 
stopnia 

magisterskie 
Mestrado

Studia 
jednolite
Mestrado 
integrado

Studia III 
stopnia 

doktoranckie 
Doutorado

Uniwersytet 
Azorów 
(Universidade 
dos Açores) 

Ponta 
Delgada, 
Horta 
Angra do 
Heroísmo 

1976 3,5
(2011) 28 17 – 6

Uniwersytet 
Algarve 
(Universidade 
do Algarve) 

Faro 

1979 9,0
(2013) 19 76 5 23

Uniwersytet 
w Aveiro 
(Universidade 
de Aveiro) 

Aveiro, 
Águeda, 
Oliveira de 
Azeméis 

1973 13,2 
(2011) 58 40 – 25

Uniwersytet 
Beira Interior 
(Universidade 
da Beira 
Interior) 

Covilhã

1979 7,1
(2011) 31 48 5 30

Uniwersytet 
w Coimbrze 
(Universidade 
de Coimbra) 

Coimbra

1290 23,1
(2011) 50 125 22 89
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Uniwersytet 
w Evorze 
(Universidade 
de Évora) 

Évora 1559
 wznowiony 

 1973

10,5
(2011) 34 70 3 32

Uniwersytet 
Lizboński 
(Universidade 
de Lisboa) 

Lisboa

1911 48,1
(2013) 85 243 16 118

Uniwersytet 
na Maderze 
(Universidade 
da Madeira)

Funchal

1988 3,1
(2013) 22 14 12 9

Uniwersytet 
Minho 
(Universidade 
do Minho) 

Braga, 
Guimarães 1973 17,3

(2011) 49 123 17 20

Nowy 
Uniwersytet 
w Lizbonie 
(Universidade 
Nova de Lisboa) 

Lisboa

1987 17,5
(2011) 25 100 17 132

Uniwersytet 
w Porto 
(Universidade 
do Porto) 

Porto

1911 32,0
(2012) 35 139 18 95

Uniwersytet 
Techniczny 
w Lizbonie 
(Universidade 
Técnica de 
Lisboa) 

Lisboa

1930 24,2
(2011)

Połączenie z Uniwersytetem Lizbońskim 
(Universidade de Lisboa) w 2013

Uniwersytet 
Trás-os-Montes 
i Alto Douro 
(Universidade 
de Trás-os-
Montes e Alto 
Douro) 

Vila Real, 
Chaves, 
Miranda 
do Douro 1986 7,7

(2013) 39 37 – 18

Uniwersytet 
Aberta 
(Universidade 
Aberta)

Zdalne 
nauczanie 1988 13,2

(2011) 15 23 – 6

Źródło: Opracowanie własne 
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59% 

41% 

uczelnie państwowe uczelnie prywatne

Ryc. 1. Państwowe i prywatne wyższe uczelnie Portugalii – udziały procentowe (2011)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Anuário Estatístico de Portugal (Statistical Yearbook of Portugal 
2012; Ediçáo 2013)

 

77% 

23% 

uczelnie państwowe uczelnie prywatne

Ryc. 2. Studenci uczelni państwowych i prywatnych w Portugalii – udziały procentowe (2011)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Anuário Estatístico de Portugal (Statistical Yearbook of Portugal 
2012; Ediçáo 2013)

Profil kształcenia jest zróżnicowany. Na uniwersytetach większy nacisk kładzie 
się na przygotowanie teoretyczne oraz badania naukowe, dlatego wykładanych jest 
więcej przedmiotów z zakresu teorii oraz metodyki prowadzenia prac badawczych. 
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Politechniki mają za zadanie przede wszystkim przygotowanie do zawodu, propo-
nowanych jest więc więcej kursów praktycznych, a programy studiów są krótsze 
(Seredyńska 2005). 

Do najczęściej prowadzonych kierunków studiów na uniwersytetach należą: 
historia i archeologia, lingwistyka, prawo, psychologia, biologia, fizyka, matematyka, 
architektura, ekonomia, socjologia oraz nauki medyczne, farmacja i weterynaria.

Politechniki, zwłaszcza prywatne, zakładane były licznie w latach 80. XX w., 
w związku z przemianami politycznymi i gospodarczymi Portugalii oraz potrzebą 
intensywnego kształcenia kadr dla gospodarki, szkolnictwa, potrzeb opieki medycz-
nej i socjalnej. Takie profile kształcenia utrzymywane są nadal. Wszędzie kładzie 
się nacisk na opiekę medyczną, zwłaszcza kształcenie średniego personelu medycz-
nego, popularna jest gerontologia i opieka socjalna. Prowadzone są też kierunki 
artystyczne, takie jak sztuki plastyczne, muzyka i film. Inne popularne kierunki to 
marketing i zarządzanie, rachunkowość, rolnictwo, turystyka i sport, wzornictwo 
a także nauczanie początkowe.

Na uniwersytetach kierunki studiów i kierunki prowadzonych badań nauko-
wych przypisane są wydziałom (fakultetom), na politechnikach częstą praktyką 
jest powoływanie kilku szkół o określonych profilach (np. szkoły rolnicze, medycz-
ne, artystyczne, handlowe itp.), działających często poza macierzystym ośrodkiem, 
w którym mieści się główna siedziba uczelni. Na przykład pięć szkół wchodzących 
w skład Instytutu Politechnicznego w Viana do Castelo mieści się w trzech miastach: 
Escola Superior de Educação, Escola Superior de Tecnologia e Gestão i Escola Superior 
de Enfermagem w Viana do Castelo, Escola Superior Agrária w Ponte de Lima, Escola 
Superior de Ciências Empresariais w Valença. 

Nauka na studiach jest odpłatna, ale czesne na uczelniach państwowych jest 
znacznie niższe niż na uczelniach prywatnych. Cenę ustalają uczelnie, w zależności 
od specyfiki kierunku. Przykładowo rok studiów licencjackich z geografii na pań-
stwowym uniwersytecie w Coimbrze kosztuje około 1000 euro (2013). 

Cykle kształcenia w szkołach wyższych. System oceniania

W Portugalii studia wyższe są, podobnie jak w Polsce, trzystopniowe: studia 
I stopnia – licenciatura – licencjackie, studia II stopnia – mestrado – magisterskie, 
III stopnia – doutorado – doktoranckie. Najniższy uzyskiwany stopień przed przyję-
ciem systemu bolońskiego to bacharel, upoważniający do wykonywania określonych 
zawodów. Kończąc naukę po 3 latach (politechnika) lub 4 latach (uniwersytet) ab-
solwenci mogą uzyskać tytuł licencjata (licenciado), po dalszych 1,5–2 latach tytuł 
magistra (mestre), kolejne 3 lata nauki zakończone obroną pracy doktorskiej dają 
tytuł doktora (doutor). Na niektórych kierunkach pozostawiono jednolite studia ma-
gisterskie (mestrado integrado), choć wywołuje to wiele dyskusji (Barata-Salgueiro, 
Cachinho 2010). 

Pełny cykl kształcenia ma miejsce na uniwersytetach. Politechniki prowadzą 
I i II stopień studiów, nie ma stopnia III (doktor), ale często są prowadzone kur-
sy specjalistyczne. Na wielu kierunkach realizowane są też studia podyplomowe 
(POS-graduações).

Każdy stopień kształcenia kończy się napisaniem pracy dyplomowej. 
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Na stopień licenciado wymaganych jest uzyskanie 180–240 punktów kredyto-
wych (ECTS), na stopień mestre 90–120 punktów, na studiach jednolitych (mestrado 
integrado) jest to 300–360 punktów łącznie za wszystkie kursy.

System oceniania opiera się na 20 punktowej skali. Na studiach l i II stopnia 
(licenciatura i mestrado) oceny za naukę przyznawane są od 0 do 20, przy czym 
do zdania – zaliczenia przedmiotu konieczne jest uzyskanie oceny co najmniej 10. 
Oceną doskonałą jest 20. Oceny na studiach doktoranckich opierają się na zasadach 
ustalanych przez uniwersytety.

Wiodące ośrodki akademickie

Tradycje kształcenia akademickiego w Portugalii sięgają XIII wieku. Najstar-
szy w kraju uniwersytet istnieje w Coimbrze. Założono go w 1290 roku w Lizbonie, 
w 1308 roku został przeniesiony do Coimbry. Należy do najstarszych uczelni euro-
pejskich, mieszcząc się w pierwszej 20-tce powstających w średniowiecznej Europie 
uniwersytetów. Przez kilkaset lat była to jedyna instytucja kształcenia akademic-
kiego w Portugalii. W roku 2013 Uniwersytet w Coimbrze został wpisany na Listę 
Światowego Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO. Obecnie Coimbra jest nadal waż-
nym ośrodkiem akademickim. Uniwersytet (Universidade de Coimbra) ma 8 wydzia-
łów (nauk humanistycznych, ścisłych, prawa, ekonomii, psychologii i pedagogiki, 
wychowania fizycznego, medycyny, farmacji), na których kształci się ponad 23 tys. 
studentów. Miejscowa politechnika kształci ponad 10 tys. studentów, działają też 
trzy uczelnie prywatne.

Jednak największymi ośrodkami akademickimi Portugalii są obecnie Lizbona 
i Porto. W Lizbonie działa największy w kraju uniwersytet Universidade de Lisboa, 
powstały w 2013 r. z połączenia „starego” Uniwersytetu Lizbońskiego (założone-
go w 1911 r.) i Lizbońskiego Uniwersytetu Technicznego (założonego w 1930 r.). 
W strukturze Uniwersytetu Lizbońskiego jest obecnie 18 wydziałów i instytutów 
badawczych a kształci się w nim ponad 45 tys. studentów. W stolicy na trzech naj-
większych uczelniach państwowych studiuje ponad 56 tys. studentów, a działają tu 
jeszcze 32 uczelnie prywatne. 

Na Uniwersytecie w Porto (Universidade do Porto), jednej z największych uczel-
ni Portugalii, istnieje 13 wydziałów (humanistyczny, prawa, ekonomii, psychologii 
i nauk o edukacji, architektury, nauk ścisłych, inżynierii, sztuk pięknych, odżywiania 
i nauk o żywieniu, sportu, medycyny, stomatologii, farmacji) oraz Instytut Nauk Bio-
medycznych i Szkoła Biznesu. W Porto na uniwersytecie i państwowej politechnice 
studiuje 49 tys. studentów, funkcjonują też 22 uczelnie prywatne. Połowa wszyst-
kich portugalskich instytucji szkolnictwa wyższego mieści się w tych dwóch mia-
stach – Lizbonie i Porto. 

Wymiana międzynarodowa

Wspieraniu współpracy międzynarodowej w dziedzinie edukacji służy urucho-
miony przez Unię Europejską i realizowany w szkołach wyższych Lifelong Learning 
Programme, będący od roku 2007 kontynuacją programów edukacyjnych Sokrates 
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I (1995–2000) i Sokrates II (2000–2006), w tym program Erasmus, a od 2014 r. Era-
smus+ przewidziany na lata 2014–2020 (Tracz 2013; Erasmus+ 2014). Mimo wiel-
kiej popularności programu Erasmus, studenci portugalscy korzystali chętnie także 
z innych programów, jak Edulink (przystąpiło do niego 79 krajów afrykańskich, re-
jonu Karaibów i Azji oraz 28 krajów Unii Europejskiej) czy Jean Monnet Programme 
(uruchomiony w 1989 roku, zrzeszający 72 kraje).

Wprowadzone punkty ECTS w ramach Deklaracji Bolońskiej, pozwalają Portu-
galczykom odbywać część studiów poza krajem, a uczelniom przyjmować studen-
tów z zagranicy. Studenci zagraniczni stanowią ok. 2,5% ogółu studiujących. Wy-
miana międzynarodowa obejmuje również pracowników naukowych, a od kilku lat, 
także pracowników uczelni nie będących nauczycielami akademickimi. 

Studenci zagraniczni podejmują studia na wyższych uczelniach Portugalii naj-
chętniej w ramach programu Erasmus. Najczęściej wybieranymi ośrodkami akade-
mickimi na studia przez studentów z zagranicy są wyższe uczelnie Coimbry, Lizbony 
i Porto. Przyjezdni studenci powinni wykazać się znajomością języka portugalskie-
go, dla chętnych są organizowane specjalne kursy językowe. Przygotowywane są 
także materiały wprowadzające obcokrajowców w krąg kultury portugalskiej (Mar-
tins 2012).

Oferta edukacyjna z zakresu geografii i geologii

Na niewielu portugalskich uniwersytetach funkcjonuje geografia jako kierunek 
studiów (tab. 3). 

Tab. 3. Kierunek geografia na państwowych uniwersytetach Portugalii.

Uczelnia, wydział Kierunek studiów
Liczba miejsc 

rekrutacja 
2013/2014

Uniwersytet w Coimbrze – Wydział Humanistyczny 
(Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras) 

geografia 74

Uniwersytet w Evorze – Szkoła Nauk Ścisłych i Techniki 
(Universidade de Évora – Escola de Ciências e Tecnologia)

geografia 20

Uniwersytet Lizboński – Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej (Universidade de Lisboa – Instituto de Geografia 
e Ordenamento do Território) 

geografia
105

Uniwersytet w Porto – Wydział Humanistyczny (Universidade 
do Porto – Faculdade de Letras)

geografia 74

Uniwersytet Minho (Universidade do Minho) geografia 
i planowanie 
regionalne

40

Nowy Uniwersytet Lizboński – Wydział Nauk Humanistycznych 
i Społecznych (Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas) 

geografia 
i planowanie 
regionalne

62

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z oficjalnej strony DGES – Direcção Geral de Ensino Superior 
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Kierunek ten prowadzą uniwersytety w: Lizbonie (Universidade de Lisboa i Uni-
versidade Nova de Lisboa), Coimbrze (Universidade de Coimbra), Évorze (Universi-
dade de Évora), Porto (Universidade do Porto) i Uniwersytet Minho (Universidade do 
Minho). 

Geologię studiować można na tych samych uniwersytetach, a także na uniwer-
sytecie w Aveiro (Universidade de Aveiro), Uniwersytecie Trás-os-Montes e Alto Do-
uro (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro) oraz w Instytucie Politechnicz-
nym w Porto (Instituto Politécnico do Porto) (tab. 4). 

Tab. 4.  Kształcenie z zakresu geologii na uczelniach państwowych Portugalii

Uczelnia, wydział Kierunek studiów
Liczba miejsc 

rekrutacja 
2013/2014

Uniwersytet w Aveiro (Universidade de Aveiro) biologia 
i geologia 25

Uniwersytet w Aveiro (Universidade de Aveiro) inżynieria geologiczna 20
Uniwersytet w Coimbrze – Wydział Nauk Ścisłych i Techniki 
(Universidade de Coimbra – Faculdade de Ciências e 
Tecnologia) 

geologia
30

Uniwersytet w Evorze – Szkoła Nauk Ścisłych 
i Techniki (Universidade de Évora – Escola de Ciências e 
Tecnologia) 

geologia
20

Uniwersytet Lizboński – Wydział Nauk Ścisłych (Universidade 
de Lisboa – Faculdade de Ciências) 

geologia 100

Uniwersytet Techniczny w Lizbonie – Wyższy Instytut Techniki 
(Universidade Técnica de Lisboa – Instituto Superior Técnico) 
(włączony do Uniwersytetu Lizbońskiego w 2013 r.)

inżynieria geologiczna 
i górnicza 20

Nowy Uniwersytet w Lizbonie – Wydział Nauk Ścisłych 
i Techniki (Universidade Nova de Lisboa – Faculdade de 
Ciências e Tecnologia) 

inżynieria geologiczna
24

Uniwersytet Minho (Universidade do Minho) geologia (studia 
wieczorowe) 30

Uniwersytet Minho (Universidade do Minho) biologia 
i geologia 60

Uniwersytet w Porto – Wydział Nauk Ścisłych (Universidade do 
Porto – Faculdade de Ciências) 

geologia 29

Uniwersytet w Porto – Wydział Inżynierii (Universidade do 
Porto – Faculdade de Engenharia) 

inżynieria górnicza 
i geośrodowiskowa 20

Uniwersytet Trás-os-Montes e Alto Douro – Szkoła Nauk 
o Życiu i Środowisku (Universidade de Trás-os-Montes e Alto 
Douro – Escola de Ciências da Vida e do Ambiente) 

biologia 
i geologia 20

Instytut Politechniczny w Porto – Wyższa Szkoła Inżynierii 
w Porto (Instituto Politécnico do Porto – Instituto Superior de 
Engenharia do Porto) 

inżynieria geo-
techniczna 
i geośrodowiskowa

28

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z oficjalnej strony DGES – Direcção Geral de Ensino Superior

Więcej szkół wyższych, zwłaszcza instytutów politechnicznych, prowadzi kie-
runki bliskie geografii, na których przedmioty geograficzne są w programie studiów 
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(tab. 5), jak np. ochrona środowiska lub turystyka. Z podstawami geografii ekono-
micznej zapoznają się np. słuchacze przedsiębiorczości, handlu i zarządzania.

Tab. 5. Kierunki mające w programach studiów przedmioty geograficzne

Uczelnia, wydział Kierunek studiów
Liczba miejsc 

rekrutacja 
2013/2014

Uniwersytet w Aveiro (Universidade de Aveiro) meteorologia, 
oceanografia 
i geofizyka

23
Uniwersytet Lizboński – Wydział Nauk Ścisłych (Universidade 
de Lisboa – Faculdade de Ciências) 25

Uniwersytet Algarve – Wydział Nauk Ścisłych i Techniki 
(Universidade do Algarve – Faculdade de Ciências e Tecnologia) nauki o morzu

20

Uniwersytet w Aveiro (Universidade de Aveiro) 21
Uniwersytet Lizboński – Wydział Nauk Ścisłych (Universidade 
de Lisboa – Faculdade de Ciências) 

inżynieria 
geodezyjna 30

Uniwersytet Lizboński – Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej (Universidade de Lisboa – Instituto de Geografia 
e Ordenamento do Território) planowanie 

przestrzenne 
i zarządzanie

45

Uniwersytet Lizboński – Instytut Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej (Universidade de Lisboa – Instituto de Geografia 
e Ordenamento do Território)

45

Uniwersytet Azorów w Ponta Delgada (Universidade dos 
Açores – Ponta Delgada) 

turystyka

26

Uniwersytet w Aveiro (Universidade de Aveiro) 23
Uniwersytet w Evorze – Szkoła Nauk Społecznych (Universidade 
de Évora – Escola de Ciências Sociais) 27

Uniwersytet Trás-os-Montes i Alto Douro – Szkoła Nauk 
Humanistycznych i Społecznych w Chaves (Universidade de 
Trás-os-Montes e Alto Douro – Escola de Ciências Humanas 
e Sociais – Chaves)

36

Instytut Politechniczny w Beja – Wyższa Szkoła Technologii 
i Zarządzania (Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de 
Tecnologia e de Gestão) 

36

Instytut Politechniczny w Bragançy – Szkoła Komunikacji, 
Zarządzania i Turystyki w Mirandeli (Instituto Politécnico de 
Bragança – Escola Superior de Comunicação, Administração e 
Turismo de Mirandela) 

45

Instytut Politechniczny w Coimbrze – Wyższa Szkoła Edukacji 
w Coimbrze (Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior 
de Educação de Coimbra) 

41
+ 22 studia 

wieczorowe
Uniwersytet Algarve – Wyższa Szkoła Zarządzania, Hotelarstwa 
i Turystyki (Universidade do Algarve – Escola Superior 
de Gestão, Hotelaria e Turismo) 

55

Uniwersytet Algarve – Wyższa Szkoła Zarządzania, Hotelarstwa 
i Turystyki w Portimão (Universidade do Algarve – Escola 
Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo – Portimão) I

30
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Instytut Politechniczny w Portalegre – Wyższa Szkoła Edukacji 
(Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de Educação) I

turystyka cd.

23

Instytut Politechniczny w Viana do Castelo – Wyższa Szkoła 
Technologii i Zarządzania (Instituto Politécnico de Viana do 
Castelo – Escola Superior de Tecnologia e Gestão) 

45
+ 34 studia 

wieczorowe
Instytut Politechniczny w Leiria – Wyższa Szkoła Turystyki 
i Technologii Morskiej w Peniche (Instituto Politécnico de Leiria 
– Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche) 

36

Instytut Politechniczny w Viseu – Wyższa Szkoła Technologii 
i Zarządzania w Viseu (Polytechnic Instituto Politécnico de Viseu 
– Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu)

41

Instytut Politechniczny w Leiria – Wyższa Szkoła Turystyki 
i Technologii Morskiej w Peniche (Instituto Politécnico de Leiria 
– Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche) 

zarządzanie 
turystyką 
i hotelarstwem

50
+ 28 studia 

wieczorowe
Instytut Politechniczny w Leiria – Wyższa Szkoła Turystyki 
i Technologii Morskiej w Peniche (Instituto Politécnico de Leiria 
– Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche)

marketing 
turystyczny

35
+ 20 zdalne 

nauczanie
Instytut Politechniczny w Leiria – Wyższa Szkoła Turystyki 
i Technologii Morskiej w Peniche (Instituto Politécnico de Leiria 
– Escola Superior de Turismo e Tecnologia do Mar de Peniche)

animacja 
turystyczna 23

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Estriol (Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do Estriol) zarządzanie 

turystyką

60
+ 45 studia 

wieczorowe
Instytut Politechniczny w Tomar – Wyższa Szkoła Zarządzania 
w Tomar (Instituto Politécnico de Tomar – Escola Superior de 
Gestão de Tomar)

zarządzanie 
turystyką 
i kulturą

27

Instytut Politechniczny w Viseu – Wyższa Szkoła Technologii 
i Zarządzania w Lamego (Instituto Politécnico de Viseu – Escola 
Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego)

zarządzanie 
turystyką, 
kulturą 
i dziedzictwem

23

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Estriol (Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do Estriol)

zarządzanie 
wypoczynkiem 
i animacja 
turystyczna

40
+ 40 studia 

wieczorowe

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Turystyki w Estriol (Escola Superior 
de Hotelaria e Turismo do Estriol)

informacja 
turystyczna 50

Instytut Politechniczny w Castelo Branco – Wyższa Szkoła 
Zarzadzania w Idanha-a-Nova (Instituto Politécnico de Castelo 
Branco – Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova)

zarządzanie 
turystyką 27

Instytut Politechniczny w Santarem – Wyższa Szkoła Sportowa 
w Rio Maior (Instituto Politécnico de Santarém – Escola 
Superior de Desporto de Rio Maior)

sport i turystyka 
aktywna 27

Instytut Politechniczny w Guardzie – Wyższa Szkoła Turystyki 
i Hotelarstwa (Instituto Politécnico da Guarda – Escola Superior 
de Turismo e Hotelaria)

turystyka 
i rekreacja 27

Uniwersytet w Coimbrze – Wydział Humanistyczny 
(Universidade de Coimbra – Faculdade de Letras)

turystyka, 
rekreacja 
i dziedzictwo

28
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Instytut Politechniczny w Coimbrze – Wyższa Szkoła Rolnicza 
w Coimbrze (Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior 
Agrária de Coimbra)

ekoturystyka 32

Uniwersytet Azorów w Ponta Delgada 
(Universidade dos Açores – Ponta Delgada)

nauczanie 
w szkole 
podstawowej 
i średniej

20

Uniwersytet w Aveiro (University of Aveiro) 48
Uniwersytet w Evorze – Szkoła Nauk Społecznych (Universidade 
de Évora – Escola de Ciências Sociais) 20

Uniwersytet w Minho (Universidade do Minho) 48
Uniwersytet Tras-os-Montes i Alto Douro – Szkoła Nauk 
Humanistycznych i Społecznych (Universidade de Trás-os-
Montes e Alto Douro – Escola de Ciências Humanas e Sociais)

28

Uniwersytet na Maderze (Universidade da Madeira) 20
Instytut Politechniczny w Beja – Wyższa Szkoła Edukacji 
(Instituto Politécnico de Beja – Escola Superior de Educação) 20

Instytut Politechniczny w Bragançy – Wyższa Szkoła Edukacji 
w Bragancy (Instituto Politécnico de Bragança – Escola Superior 
de Educação de Bragança)

51

Instytut Politechniczny w Castelo Branco – Wyższa Szkoła 
Edukacji w Castelo Branco (Instituto Politécnico de Castelo 
Branco – Escola Superior de Educação de Castelo Branco)

38

Instytut Politechniczny w Coimbrze – Wyższa Szkoła Edukacji 
w Coimbrze (Instituto Politécnico de Coimbra – Escola Superior 
de Educação de Coimbra)

48

Uniwersytet Algarve – Wyższa Szkoła Edukacji i Komunikacji 
(Universidade do Algarve – Escola Superior de Educação e 
Comunicação)

24

Instytut Politechniczny w Guarda – Wyższa Szkoła Edukacji, 
Komunikacji i Sportu (Instituto Politécnico da Guarda – Escola 
Superior de Educação, Comunicação e Desporto)

25

Instytut Politechniczny w Leiria – Wyższa Szkoła Edukacji i Nauk 
Społecznych (Instituto Politécnico de Leiria – Escola Superior 
de Educação e Ciências Sociais)

41
+ 20 zdalne 
kształcenie

Instytut Politechniczny w Lizbonie – Wyższa Szkoła Edukacji 
w Lizbonie (Instituto Politécnico de Lisboa – Escola Superior de 
Educação de Lisboa)

85
+ 20 studia 

wieczorowe
Instytut Politechniczny w Portalegre – Wyższa Szkoła Edukacji 
(Instituto Politécnico de Portalegre – Escola Superior de 
Educação)

22

Instytut Politechniczny w Santarem – Wyższa Szkoła Edukacji 
w Santarem (Instituto Politécnico de Santarém – Escola 
Superior de Educação de Santarém)

38

Instytut Politechniczny w Setubal – Wyższa Szkoła Edukacji 
(Instituto Politécnico de Setúbal – Escola Superior de Educação) 45

Instytut Politechniczny w Viana do Castelo – Wyższa Szkoła 
Edukacji (Instituto Politécnico de Viana do Castelo – Escola 
Superior de Educação)

51

Instytut Politechniczny w Viseu – Wyższa Szkoła Edukacji 
w Viseu (Instituto Politécnico de Viseu – Escola Superior de 
Educação de Viseu)

45
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Uniwersytet Minho (Universidade do Minho) edukacja 47
Uniwersytet w Coimbrze – Wydział Psychologii i Nauk 
o Wychowaniu (Universidade de Coimbra – Faculdade de 
Psicologia e de Ciências da Educação) 

kształcenie 
w zakresie 
przedmiotów 
ścisłych

70

Uniwersytet Lizboński – Instytut Edukacji (Universidade de 
Lisboa – Instituto de Educação) 76

Uniwersytet w Porto – Wydział Psychologii i Nauk o Edukacji 
(Universidade do Porto – Faculdade de Psicologia e de Ciências 
da Educação) 

54

Uniwersytet na Maderze (Universidade da Madeira) 26

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z oficjalnej strony DGES – Direcção Geral de Ensino Superior

Szkoły wyższe prowadzą też odległe od geografii kierunki studiów, które w swo-
ich programach zawierają kursy tematyczne z geografii lub geologii (obowiązkowe 
lub do wyboru), jako przedmioty pomocnicze, przydatne studentom w przyswoje-
niu wiedzy ze swojej dziedziny, jak np. zajęcia z mineralogii dla studentów sztuk 
plastycznych lub geografia gleb na kierunkach rolniczych. Geografia jest jednym 
z przedmiotów w ramach przygotowania do zawodu nauczyciela w szkole podsta-
wowej i średniej – studenci poznają podstawy geografii fizycznej i społeczno-ekono-
micznej, ze szczególnym uwzględnieniem geografii Portugalii.

Geografię można studiować między innymi na Uniwersytecie w Coimbrze. Pro-
wadzone są na tej uczelni studia I, II i III stopnia. W ciągu trzech pierwszych lat na-
uki czas poświęcony studiowaniu przeliczono na 180 punktów ECTS. Na kierunku 
geografia z historią, ze specjalizacjami z geografii fizycznej i ekonomicznej, program 
studiów, w zakresie kształcenia geograficznego, przewiduje jako przedmioty obo-
wiązkowe (mające po 5 punktów kredytowych) te:

–– z zakresu geografii fizycznej: wstęp do geografii fizycznej, klimatologię, geo-
morfologię strukturalną, hydrologię, ekologię, geografię fizyczną Portugalii, 
geografię Europy, kartografię, seminaria dyplomowe z geografii fizycznej, 

–– z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej: wstęp do geografii społeczno-
-ekonomicznej, geografię ludności, geografię ekonomiczną, geografię miast, 
geografię przemysłu, geografię transportu i komunikacji, geografię społecz-
no-ekonomiczną Portugalii oraz statystykę stosowaną w geografii, teledetek-
cję i Geograficzne Systemy Informacyjne, seminarium dyplomowe z geografii 
społeczno-ekonomicznej.
Opcjonalnie można wybrać z geografii fizycznej kursy: środowisko górskie 

w Portugalii, geografia regionów krasowych, geografia zasobów naturalnych; z geo-
grafii społeczno-ekonomicznej: geografia polityczna, geografia polityczna i organi-
zacje międzynarodowe, geografia zdrowia, geografia wypoczynku, geografia kultury, 
geografia rozwoju regionalnego, polityka globalnego rozwoju.

Przy wyborze wariantu specjalizacji z geografii fizycznej dodatkowo obowiązu-
ją kursy: kartografia, synoptyka, geomorfologia strukturalna, geomorfologia dyna-
miczna, geografia Europy, środowisko wybrzeży, geografia zagrożeń i klęsk żywioło-
wych, fitogeografia a także wstęp do geografii społeczno-ekonomicznej oraz teoria 
i metodologia geografii, geografia ekonomiczna, geografia społeczna, opcjonalnie: 
środowisko górskie Portugalii, geografia regionów krasowych, geografia zasobów 
naturalnych.
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Przy wyborze wariantu specjalizacji z geografii społeczno-ekonomicznej do-
datkowymi kursami obowiązkowymi są: kartografia, synoptyka, geomorfologia 
strukturalna, geomorfologia dynamiczna, geografia Europy, geografia kultury, geo-
grafia fizyczna Portugalii i geografia społeczno-ekonomiczna Portugalii, wstęp do 
geografii społeczno-ekonomicznej oraz teoria i metodologia geografii, geografia 
ekonomiczna, geografia społeczna, a do wyboru: geografia polityczna i organizacje 
międzynarodowe, geografia wypoczynku, geografia turyzmu oraz polityka globalne-
go rozwoju.

Podejmując studia magisterskie student ma do wyboru geografię fizyczną, śro-
dowiska i planowanie przestrzenne lub geografię społeczno-ekonomiczną. W ra-
mach obu specjalizacji prowadzone są kursy (każdy 7,5 punktów ECTS): podstawy 
planowania przestrzennego, rozwój regionalny i planowanie przestrzenne, podsta-
wy fizyczne i ekonomiczne planowania, metody statystyczne w planowaniu, procesy 
morfodynamiczne, zagrożenia naturalne w planowaniu przestrzennym, analiza kra-
jobrazu, geografia zdrowia.

Studia III stopnia (doktoranckie) prowadzone są z zakresu geografii fizycznej 
i z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej, trwają 4 lata, przeznaczone są na 
przygotowanie rozprawy doktorskiej, studenci mają też obowiązek uczestniczenia 
w wykładach monograficznych.

Studia z geologii, m.in. na Wydziale Nauk Ścisłych Uniwersytetu Lizbońskiego, 
prowadzone są jako studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. 

Studia licencjackie trwają 8 semestrów, trzeba zgromadzić 240 punktów ECTS, 
a przedmioty obowiązujące z nauk geologicznych to: podstawy geologii, minera-
logia i krystalografia, kartografia geologiczna i teledetekcja, geologia strukturalna, 
petrografia skał osadowych, magmowych i metamorficznych, paleontologia, także 
przedmiot geologia a społeczeństwo oraz metody statystyczne, geochemia i geofi-
zyka (wszystkie po 6 punktów ECTS). Po II roku studiów trzeba dokonać wyboru 
specjalizacji: geologia ogólna (z przedmiotami: metody obliczeniowe w geologii, 
stratygrafia, geologia historyczna, procesy brzegowe, wprowadzenie do mechani-
ki górotworu a także geomorfologia i geologiczne systemy informacyjne); geologia 
stosowana i środowisko przyrodnicze (przedmioty: mechanika gruntów, hydroge-
ologia, badania geotechniczne, wprowadzenie do geologii i geomorfologii Portugalii, 
geologia inżynieryjna, morfodynamika wybrzeża, poszukiwanie i eksploatacja wód 
podziemnych, zagrożenia geologiczne, skały i minerały przemysłowe) oraz geologia 
i zasoby naturalne (przedmioty: geologia morza, zasoby mineralne i ich oddziały-
wanie na środowisko, tektonika, cykle geochemiczne, geologia ropy naftowej, złoża 
rud, poszukiwanie surowców mineralnych).

Na studiach magisterskich, trwających 3 semestry, zgromadzić trzeba 90 punk-
tów ECTS. Do wyboru są trzy specjalizacje: stratygrafia, sedymentologia i paleonto-
logia; geologia strukturalna oraz geochemia, mineralogia i petrografia. Prowadzone 
kursy to: baseny sedymentacyjne, geologia strukturalna i tektonika, mikropaleonto-
logia, mineralogia i krystalografia, petrografia i geodynamika, geologia obszaru ibe-
ro-atlantyckiego, numeryczne i analogowe modelowanie procesów geologicznych.

Studia doktoranckie trwają 4 lata (240 punktów ECTS), doktorantów obowią-
zuje udział w specjalistycznych seminariach, warsztatach, kursach szkoleniowych, 
pracach doświadczalnych i zajęciach terenowych oraz przygotowanie rozprawy 
doktorskiej.
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Podsumowanie 

Zagadnienia związane ze szkolnictwem wyższym Portugalii stają się coraz bar-
dziej istotne ze względu na rosnące zainteresowanie Portugalczyków podnoszeniem 
poziomu wykształcenia. Jak zauważa B.G. Cabrito (2001), w Portugalii istnieje coraz 
większe zapotrzebowanie społeczne na edukację. Równocześnie Portugalia, jako 
kraj bardzo atrakcyjny ze względu na położenie i warunki środowiska geograficz-
nego, a także bogactwo dziedzictwa kulturowego, otwartość społeczeństwa i przy-
jazny stosunek Portugalczyków do przybyszów, stanowi coraz częstszy obiekt za-
interesowania nie tylko turystów, ale i studiującej młodzieży w ramach wymiany 
międzynarodowej.

Bazą szkolnictwa wyższego w Portugali są głównie państwowe i prywatne uni-
wersytety i politechniki, a jej uzupełnienie stanowią instytuty o randze uniwersy-
tetów, wyższe szkoły pielęgniarskie oraz państwowe wyższe szkoły wojskowe i po-
licyjne. Wśród istniejących dziś szkół wyższych zdecydowanie dominują uczelnie 
stosunkowo niedawno powstałe (lata 80. XX w.), dotyczy to zwłaszcza szkół prywat-
nych, głównie politechnik. Prywatne uczelnie terytorialnie „zagęszczają” sieć szkół 
wyższych, uzupełniają kierunki kształcenia w szkołach państwowych i odpowiadają 
na lokalne potrzeby. Rozwój politechnicznych kierunków kształcenia wynika z po-
trzeb gospodarki kraju, stąd tak wiele uczelni o profilu zawodowym. Zwraca też 
uwagę na nacisk kładziony na rozwój kierunków studiów odpowiadających na ro-
snące zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie opieki medycznej, zwłaszcza pie-
lęgniarskiej, gerontologicznej i opieki socjalnej. Podobnie dynamicznie rozwija się 
szkolnictwo w zakresie turystyki, zajmują się tym głównie politechniki państwowe.

W przestrzennym rozmieszczeniu szkół wyższych występuje ich wyraźne za-
gęszczenie w zachodniej części kraju, co nawiązuje do obrazu gęstości zaludnienia 
Portugalii. 

Studia wyższe w Portugalii są trzystopniowe (licencjackie, magisterskie i dok-
toranckie). Pełny cykl kształcenia mają tylko uniwersytety, na politechnikach nie 
prowadzi się studiów doktoranckich, ale wykształcenie można uzupełniać na kur-
sach specjalistycznych lub studiach podyplomowych. Wiodącymi ośrodkami akade-
mickimi są Lizbona, Porto i Coimbra. W szkołach wyższych są realizowane między-
narodowe programy edukacyjne, m.in. Erasmus+, Edulink, Jean Monnet. Wymiana 
międzynarodowa obejmuje studentów oraz pracowników naukowych uczelni, mogą 
w niej brać udział także inni pracownicy, zgodnie z charakterem wykonywanej pracy.

Geografia jako kierunek studiów funkcjonuje na 6 portugalskich uniwersyte-
tach państwowych, a geologia na 13 uniwersytetach i jednej politechnice (w Por-
to). Więcej szkół wyższych, bo około 30 (zwłaszcza instytutów politechnicznych), 
prowadzi kierunki studiów bliskie geografii. Studia geograficzne, jak zdecydowana 
większość obecnie prowadzonych studiów, są trzystopniowe. Na I stopniu (licen-
cjackim) w ramach tego kierunku funkcjonują zwykle dwie specjalności: z zakresu 
geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej. Na II stopniu (magisterskim) studenci 
mają do wyboru specjalności: geografia fizyczna, geografia środowiska i planowanie 
przestrzenne lub geografia społeczno-ekonomiczna. Studenci pragnący podnosić 
swoje kwalifikacje w ramach pracy naukowo-badawczej mogą to robić na studiach 
doktoranckich (III stopień), rozwijając swoje zainteresowania zarówno w zakresie 
geografii fizycznej, jak i społeczno-ekonomicznej.



Szkolnictwo wyższe w Portugalii, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia… [151]

Ryc. 3. Ośrodki akademickie Portugalii.
Objaśnienia: 1 – Vila Nova de Cerveira, 2 – Viana do Castelo, 3 – Ponte de Lima, 4 – Chaves, 5 – Bragança, 6 – 
Miranda do Douro, 7 – Macedo de Cavaleiros, 8 – Mirandela, 9 – Póvoa de Lanhoso, 10 – Braga, 11 – Barcelos, 
12 – Vila Nova de Famalicão, 13 – Guimarães, 14 – Fafe, 15 – Felgueiras, 16 – Vila Real, 17 – Maia, 18 – Mato-
sinhos, 19 – Porto, 20 – Vila Nova de Gaia, 21 – Paredes, 22 – Espinho, 23 – Santa Maria de Feira, 24 – Oliveira 
de Azeméis, 25 – Aveiro, 26 – Águeda, 27 – Lordosa, 28 – Viseu, 29 – Guarda, 30 – Convilhã, 31 – Coimbra, 
32 – Marinha Grande, 33 – Leiria, 34 – Castelo Branco, 35 – Tomar, 36 – Torres Novas, 37 – Portalegre, 38 – San-
tarém, 39 – Torres Vedras, 40 – Rio de Mouro, 41 – Sintra, 42 – Odivelas, 43 – Lisboa, 44 – Cascais, 45 – Estoril, 
46 – Oeiras 47 – Almada, 48 – Monte de Caparica, 49 – Setúbal, 50 – Évora, 51 – Beja, 52 – Vila Novade Santo 
André, 53 – Silves, 54 – Portimão, 55 – Loulé, 56 – Faro, 57 – Funchal, 58 – Ponta Delgada
Źródło: Opracowanie własne



[152] Małgorzata Szelińska-Kukulak, Józef Kukulak

Także studia z geologii są trzystopniowe, z możliwością wyboru wielu specjal-
ności, jak np. geologia ogólna, geologia stosowana i środowisko przyrodnicze czy 
zasoby naturalne na studiach licencjackich, a stratygrafia, sedymentologia i paleon-
tologia, geologia strukturalna lub geochemia, mineralogia i petrografia na studiach 
magisterskich. 

Studia na wszystkich kierunkach są odpłatne, ich koszt zależy od specyfiki kie-
runku. Na uczelniach państwowych ten koszt jest jednak niższy niż na uczelniach 
prywatnych. Mimo tego około ¼ młodzieży decyduje się na podjęcie nauki w uczel-
niach prywatnych, zwłaszcza instytutach politechnicznych, dających szansę na szyb-
sze zdobycie konkretnego zawodu.
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Innowacje w kształceniu wielokulturowym, na przykładzie 
edukacji romskiej mniejszości etnicznej w Polsce

Streszczenie
Przed współczesną edukacją, w tym edukacją geograficzną stoją coraz to nowe wyzwania. 
Pomimo podniesienia poziomu edukacji, która stała się powszechna i naturalna, procesów 
globalizacji i wzrostu zamożności społeczeństwa, występują w nim jednak nadal grupy spo-
łeczne nie nadążające za rozwojem społeczno-ekonomicznym większości. Szczególnym 
przykładem takich grup są mniejszości etniczne i narodowe, a dokładnie romska mniejszość 
etniczna w Polsce. Edukacja romskiej mniejszości etnicznej w Polsce, pomimo jej zamieszki-
wania w naszym kraju od wieków, rozpoczęła się dopiero 10 lat temu, wraz z powstaniem 
„Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”. Przed jego rozpoczęciem dzieci romskie 
albo nie chodziły do szkoły wcale, albo kończyły kilka klas szkoły podstawowej uczęszczając 
do tzw. „klas romskich”. Brak wykształcenia (często wręcz analfabetyzm) oraz funkcjonujący 
w polskim społeczeństwie negatywny stereotyp Cygana sprawił, że stali się oni grupą wyklu-
czoną społecznie. W roku 2001, w trakcie fazy testowej programu w województwie małopol-
skim stanęło przed nauczycielami, w tym nauczycielami geografii, nowe wyzwanie-nauczanie 
multikulturowe, trudne do realizacji w niemal jednorodnym etnicznie państwie. Prócz bariery 
językowej, negatywnego stereotypu i niechęci wielu rodziców romskich do edukacji, walczyć 
przyszło pracownikom szkoły również z różnicami kulturowymi. W wielu szkołach udaje się 
jednak dziś realizować edukację dzieci romskich w klasach integracyjnych dzięki wysiłkowi 
i przygotowaniu nauczycieli wspomagających, i utworzeniu stanowiska asystenta romskiego. 
Autorki w artykule skupiają się na tych właśnie innowacyjnych rozwiązaniach w dziedzinie 
kształtowania kompetencji pracowników oświaty, które umożliwiają dziś skuteczną eduka-
cję dzieci romskich – jedynego sposobu na walkę z wykluczeniem społecznym tej mniejszości. 

Słowa kluczowe: edukacja multikulturowa; innowacje pedagogiczne; Romowie; wykluczenie 
społeczne

Innovations in multicultural education as seen through the example of the 
Roma ethnic minority education in Poland

Abstract 
Modern education, including geographic education, has to face new challenges. Unfortunately, 
in spite of the raising level of education, which has become common and natural, the processes 
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of globalization and the higher standard of living, there still exist social groups that lag behind 
the majority in terms of socio-economic development. A particular example of such groups 
are ethnic and national minorities, for example the Roma ethnic minority in Poland. In spite 
of the fact that the Roma ethnic minority has been present in Poland for centuries, their actual 
education began 10 years ago, as the “Programme for the Roma community in Poland” took 
off. Before that, Roma children did not attend school at all, or ended education after a couple 
of years of primary school in “Roma classes”. The lack of education (often even illiteracy) 
and the negative stereotype of Roma in the Polish society caused the social exclusion of the 
Roma minority. In 2001, during the testing of the program in the Malopolska province, te-
achers faced a new challenge – multicultural teaching, difficult to implement in an ethnically 
homogeneous nation. In addition to language barriers, negative stereotype and reluctance 
of Romani parents to educate their children, the school staff also have to overcome cultural 
differences. However, in many schools education of Roma children is successful in integration 
classes, thanks to the efforts and preparation of supporting teachers and the new post of the 
Roma assistant. In the article, the authors focus on those innovative solutions in the field of 
development of the competence of educational staff, that enable the effective education of 
Roma children – the only way to fight with the social exclusion of the Roma minority.

Key words: multicultural education; pedagogical innovations; Roma minority; social 
exclusion

Wprowadzenie

Edukacja, jako nieodłączny element poziomu i jakości życia współczesnego czło-
wieka, wbrew siły i gwałtowności zjawiska globalizacji, nadal pozostaje czynnikiem 
znacząco odróżniającym od siebie ludzkie społeczności. Dzieje się tak również pomi-
mo faktu, że dostęp do edukacji jest jednym z podstawowych praw człowieka. Choć 
ostatnie lata przynoszą w tej kwestii znaczną poprawę, szacuje się, że na świecie 
wciąż około 75 milionów dzieci w wieku szkolnym nie uczęszcza do szkoły podsta-
wowej (Polska Akcja Humanitarna). 96% z nich zamieszkuje kraje rozwijające się, 
z czego blisko połowa – kraje Afryki Subsaharyjskiej (Polska Akcja Humanitarna). 

Odmiennie sytuacja przedstawia się w krajach wysokorozwiniętych, gdzie obo-
wiązkowe uczęszczanie dzieci do szkoły jest czymś naturalnym, prawo restrykcyjnie 
egzekwuje od rodziców realizację przez dzieci obowiązku szkolnego (jego niewy-
pełnianie jest rzadkością), a już wysoki poziom edukacji, nadal rośnie. Kraje wyso-
korozwinięte cechują się ponadto rozbudowanymi systemami kształcenia i dużymi 
osiągnięciami w dziedzinie pedagogiki, dydaktyki ogólnej i dydaktyk szczegółowych 
przedmiotów szkolnych, reprezentujących poszczególne dziedziny wiedzy. W kra-
jach europejskich, pomimo wysokiego poziomu edukacji oraz dużej zamożności 
społeczeństwa, nadal występują jednak grupy nie nadążające za rozwojem spo-
łeczno-ekonomicznym (w tym edukacyjnym) większości. Należą do nich zarówno 
imigranci (przyciągnięci wysokimi zarobkami i rozwiniętymi systemami wsparcia 
socjalnego), lecz również ubodzy, rodzimi obywatele – ofiary patologii, bezrobocia 
lub zjawiska rosnących dysproporcji w poziomie życia społeczeństwa (w wyniku 
którego zawęża się klasa średnia, powiększa się grono najuboższych, a najbogatsi 
stają się jeszcze bardziej zamożni). Szczególnym przykładem grup odstających po-
ziomem rozwoju ekonomicznego, a często również społecznego od większości spo-
łeczeństwa często są mniejszości etniczne i narodowe. W Europie zalicza się do nich 
również przedstawicieli mniejszości romskiej, którzy są największą mniejszością 
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etniczną w Europie, liczącą szacunkowo 10–12 mln osób (Nowicka 2007). Odmien-
ność kulturowa, a nade wszystko trudna sytuacja ekonomiczna sprawia, że Romo-
wie są często grupą wykluczoną społecznie. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy 
jest niski poziom wykształcenia, utrudniający dostęp do rynku pracy i generujący 
złą sytuację finansową wielu Romów, w szczególności w Europie wschodniej.

Kluczem do rozwiązania wielu problemów społecznych owych Romów jest, 
zdaniem autorek, podniesienie ich poziomu wykształcenia, w szczególności poprzez 
skupienie uwagi na kształceniu najmłodszego pokolenia. Niestety, w wielu krajach 
europejskich systemy kształcenia nadal nie odpowiadają wymaganiom uczniów 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, jakimi są dzieci romskie odmienne etnicz-
nie, a przez to – kulturowo i językowo. Efektem takiego stanu rzeczy jest zdarzające 
się wczesne porzucanie szkoły przez młodzież romską i niski poziom wykształce-
nia wielu dorosłych. Edukacja uczniów romskich w publicznych szkołach wymaga 
zastosowania nowych, innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą na zwiększenie 
współczynnika ukończenia szkoły przez romskich uczniów i podniesienie poziomu 
wykształcenia młodych Romów.

Przedmiotem artykułu są innowacje pedagogiczne w kształceniu uczniów od-
miennych kulturowo, na przykładzie romskiej mniejszości etnicznej w Polsce. Jego 
celem jest natomiast analiza już stosowanych i stworzenie propozycji nowych, in-
nowacyjnych działań edukacyjnych na rzecz poprawy stanu edukacji romskiej 
mniejszości etnicznej w Polsce. Autorki będą zatem poszukiwać odpowiedzi na na-
stępujące pytania badawcze: Czym są innowacje w edukacji multikulturowej? Jakie 
są rodzaje innowacji w edukacji multikulturowej? Które z innowacji wprowadzono 
w polskim systemie kształcenia uczniów romskich? Jakie innowacyjne działania 
można jeszcze podjąć by usprawnić system kształcenia uczniów romskich? 

Dla realizacji założonych celów, autorki korzystały z kilku metod badawczych. 
Dokonały analizy literatury cyganologicznej i edukacyjnej, analizy części edukacyj-
nej raportów z realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” za lata 
2004–2012, a także wykorzystały wyniki badań metodą sondażu diagnostycznego 
przeprowadzonych przez A. Świętek w ramach rozprawy doktorskiej pod kierun-
kiem B. Wójtowicz. Badania te przeprowadzono w 2013 roku na grupie 528 uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjum (w tym 43 uczniów romskich i 485 uczniów pol-
skich) uczęszczających wspólnie do klas integracyjnych polsko–romskich w 12 miej-
scowościach województwa małopolskiego, licznie zamieszkałych przez Romów: An-
drychowie, Czarnej Górze, Czarnym Dunajcu, Krakowie, Krośnicy, Limanowej, Masz-
kowicach, Maruszynie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Ochotnicy Dolnej i Tarnowie.

Multikulturowe społeczeństwo wyzwaniem dla edukacji geograficznej 
w przyszłości

Poglądy i postawy Europejczyków wobec imigrantów ewoluowały w czasie, 
na co znaczący wpływ miały zmiany zachodzące w strukturach społecznych kra-
jów europejskich (odchodzenie od tradycyjnej hierarchii społecznej, rodzenie się 
demokracji). Przeszły one ewolucję: od asymilacji, przez pluralizm kulturowy, po 
multikulturowość. 
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Asymilacja jako pierwotna postawa wobec nowo przybyłych, traktowanych 
jako „obcych” zakładała przyjęcie przez mniejszości norm kulturowych społeczności 
dominującej. Jej celem była likwidacja ich odrębności, co wstrzymywało skutecznie 
rozwój różnorodności kulturowej. 

W opozycji do asymilacji, dość liberalnym podejściem charakteryzuje się ko-
lejny chronologicznie pogląd – pluralizm kulturowy. Zakłada on nie dyskrymino-
wanie żadnej kultury, jego zwolennicy opowiadają się równocześnie za poszano-
waniem i uznaniem norm kulturowych kraju przez imigrantów. Pluralizm zakłada 
zatem współistnienie grup: większościowej i mniejszościowych, te ostatnie oparte 
na uznaniu i uszanowaniu tożsamości zastanej społeczności przez nowoprzybyłych. 
Podejście to z jednej strony nie zakłada dyskryminacji, lecz forsuje pewną wyższość 
kultury większości społeczeństwa, przyjmującego nowych członków.

Ostatnią fazą rozwoju postaw wobec różnorodności kulturowej jest multikultu-
rowość. Zakłada ona ekonomiczną, polityczną i kulturową równość przedstawicieli 
wszystkich kultur, niezależnie od ich pochodzenia, wyznania i orientacji. W społe-
czeństwie multikulturowym, kultura większościowa nie rości sobie prawa domina-
cji nad pozostałymi kulturami. Powszechnie przyjmowana za słuszną („poprawną 
politycznie”) postawa multikulturowości wobec odmienności kulturowej obywa-
teli w wysokorozwiniętych krajach europejskich znajduje swoje odzwierciedlenie 
w prawie europejskim i prawach krajowych. Prawa te gwarantują przedstawicie-
lom mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych (a coraz częściej seksualnych) 
możliwość zachowania swej tożsamości, przy jednoczesnej pełnej partycypacji we 
wszystkich dziedzinach życia w danym kraju. Polityki społeczne mają z kolei za za-
danie dążenie do harmonijnego współżycia przedstawicieli różnych kultur w jed-
nym społeczeństwie. Na władzach państwowych, zgodnie z omawianą ideą (a w Unii 
Europejskiej, również zgodnie z obowiązującym prawem), spoczywa obowiązek 
wspierania zachowania tożsamości grup odmiennych kulturowo. Nie rzadko, dążąc 
do osiągnięcia pełnej równości, z racji zdarzającego się zapóźnienia społecznego, 
a przede wszystkim ekonomicznego przedstawicieli mniejszości stosowana jest 
„pozytywna dyskryminacja”. Przedstawicielom mniejszości przysługują bowiem 
dodatkowe prawa np. do korzystania ze wsparcia finansowego, nie przysługujące 
pozostałym obywatelom. W Polsce te szczególne prawa przedstawicieli mniejszości 
zawiera Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
z 6 stycznia 2005 roku. Dodatkowe wsparcie budzi kontrowersje, a lokalnie zdarza 
się, że jest przyczyną konfliktów pomiędzy Romami a większością społeczeństwa. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że wsparcie mniejszości przez władze państwowe 
w pewnych aspektach jest konieczne i wskazane. Takim aspektem w szczególności 
jest edukacja, gdyż inwestycje w tę sferę mogą przynieść poprawę sytuacji społecz-
no-ekonomicznej Romów w przyszłości. W Polsce działania takie prowadzone były 
w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w latach 2004–2013. 
Autorzy programu rządowego za najważniejsze uznali właśnie działania w sferze 
edukacji.

Multikulturowość staje się obecnie nowym wyzwaniem dla systemów eduka-
cyjnych, nauczycieli i pedagogów. Konieczność objęcia wszystkich obywateli, nieza-
leżnie od ich pochodzenia, systemem kształcenia jest oczywista. Problemem nadal 
pozostaje jednak efektywność owego kształcenia, przy jednoczesnym podtrzymy-
waniu poczucia tożsamości uczniów i budowaniu poprawnych relacji społecznych 
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pomiędzy odmiennymi kulturowo uczniami. Tradycyjny system kształcenia nie 
sprostał temu wyzwaniu. Dowodami są choćby losy polskich Romów, objętych przy-
musowym obowiązkiem szkolnym w okresie PRL. Wielu z nich nie ukończyło szkoły, 
porzucając ją nawet w ostatnich klasach, a w skrajnych przypadkach nie zdobywając 
nawet umiejętności pisania i czytania (Dobrowolska, 2011). Wielu Romów badano 
testami psychologicznymi, niedostosowanymi do odmiennych językowo i kulturowo 
uczniów przez co niesłusznie trafiali do szkół specjalnych (Milewski 2004). Nietra-
fionym pomysłem, z punktu widzenia idei multikulturowości były również posądza-
ne o segregację i dyskryminację – klasy romskie. System okazał się nieprzygotowa-
ny do kształcenia uczniów romskich i wymagał wprowadzenia gruntownych zmian, 
które zdaniem autorek można nazwać innowacjami pedagogicznymi. 

Innowacje w edukacji multikulturowej

W powszechnym rozumieniu innowacje pedagogiczne są rodzajem „nowości”, 
wprowadzanych do systemu szkolnego (teoretycznie świadomie) w postaci nie uży-
wanych dotąd w szkole środków lub metod dydaktycznych czy wychowawczych, 
często wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjne. Innowacje są albo 
rozwiązaniami zupełnie nowatorskimi, stworzonymi samodzielnie przez innowato-
ra (zwykle nauczyciela lub pedagoga), albo naśladowcze – powstałe w wyniku inspi-
racji i adaptacji do warunków szkolnych, rozwiązań stosowanych z powodzeniem 
w innych instytucjach lub środowiskach (np. powstałe na bazie szkoleń w firmach). 
Powszechne rozumienie innowacji nie oddaje jednak jej prawdziwego celu i charak-
teru. Wszystkie innowacje, niezależnie od ich genezy i rodzaju, powinny bowiem 
łączyć pewne cechy: muszą być rozwiązaniami mającymi na celu poprawę jakości 
pracy szkoły lub zmianę związków pomiędzy składnikami systemu szkolnego oraz 
powinny być odpowiedzią na określone potrzeby edukacyjne. Innowacją pedago-
giczną nie można zatem nazwać każdej „nowości” dydaktycznej czy wychowawczej, 
lecz takie nowe rozwiązanie, które będzie przynosić pozytywną zmianę dla ucznia. 

Z tego punktu widzenia, najbliższą samym autorkom i najbardziej kompletną 
definicją innowacji, jest ta stworzona przez Wincentego Okonia, według którego: 
„innowacja pedagogiczna to zmiana struktury systemu szkolnego (dydaktycznego, 
wychowawczego) jako całości lub ważnych jego składników; (…) zmiany ulepszające 
system, w tym głównie treści programowe, pracę nauczycieli (jej metody i środki), 
pracę uczniów bądź warunki materialno–społeczne edukacji” (Okoń 1984). Zgodnie 
z definicją, można zatem wyróżnić aż trzy rodzaje innowacji pedagogicznych: pro-
gramowe, organizacyjne i metodyczne. 

Na bazie przyjętej definicji, autorki wskazały sześć obszarów działań w zakre-
sie edukacji multikulturowej, w których winny być stosowane rozwiązania innowa-
cyjne. Zaliczyły do nich: diagnozę sytuacji i potrzeb edukacyjnych uczniów, zmiany 
w organizacji szkolnictwa, programach kształcenia, programach wychowawczych, 
przygotowanie kadry i materiałów dydaktycznych, zmiany w sytuacji materialnej 
i społecznej uczniów. W dalszej części artykułu, autorki dokonają analizy działań 
podejmowanych na rzecz szkolnictwa multikulturowego we wskazanych obszarach, 
na przykładzie romskiej mniejszości etnicznej w Polsce. 
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Diagnoza sytuacji i potrzeb edukacyjnych uczniów

Pierwszym ważnym krokiem jaki poczyniono w zakresie urzeczywistnienia 
edukacji romskich uczniów w Polsce była diagnoza ich sytuacji szkolnej. W ramach 
„Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w latach 2004–2013 groma-
dzono dane (ostatnie opublikowano za rok szkolny 2011/2012) na poziomie wo-
jewódzkim, dotyczące: stopnia realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów rom-
skich, ich frekwencji, średnich ocen oraz liczby uczniów romskich uczestniczących 
w zajęciach wyrównawczych.

Realizacja obowiązku szkolnego przez romskich uczniów od czasu rozpoczę-
cia programu zdecydowanie się poprawiła. Niestety, ze zgromadzonych danych wy-
nika, że w roku szkolnym 2011/2012, nadal występowały w Polsce województwa, 
w których do szkoły regularnie uczęszczało 75% romskich dzieci (ryc. 1). Najgo-
rzej sytuacja przedstawiała się w województwie wielkopolskim i łódzkim, gdzie do 
szkoły chodziło zaledwie 57% z nich. Wszystkie dzieci romskie objęte obowiązkiem 
szkolnym chodziły do szkoły jedynie w województwie podkarpackim i pomorskim. 
W większości pozostałych województw realizacja obowiązku szkolnego utrzymy-
wała się na dość wysokim poziomie około 90% (ryc. 1). 

Ryc. 1. Realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci romskie w Polsce w roku szkolnym 2011/2012 
według województw
Źródło: Opracowanie A. Świętek na podstawie danych ze Sprawozdania z realizacji „Programu na rzecz społecz-
ności romskiej w Polsce” w roku szkolnym 2011/2012

Dzieci romskie uczęszczające do szkoły, chodzą doń jednak nieregularnie. Z ba-
dań prowadzonych w ramach programu wynika, że w roku szkolnym 2011/2012 ich 
frekwencja w większości wynosiła 60–80%. Najwyższą frekwencję szkolną dzieci 
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romskich osiągnięto w województwie warmińsko-mazurskim (85,6%) i małopol-
skim (80%), a najniższą w województwie łódzkim (54,4%). 

Pomimo niskiej frekwencji, średnie ocen romskich uczniów w niektórych woje-
wództwach były dość wysokie. W roku szkolnym 2011/2012 przyjmowały one war-
tości w granicach 2,6–3,8 (ryc. 2). Najwyższe średnie ocen osiągnęły dzieci w wo-
jewództwie małopolskim (3,8) i pomorskim (3,4). W większości pozostałych woje-
wództw, wynosiły one około 3, a jedynie w województwach: podlaskim i opolskim, 
odpowiednio 2,6 i 2,7 (ryc. 2).

Ryc. 2. Średnia ocen dzieci romskich w Polsce w roku szkolnym 2011/2012 według województw
Źródło: Opracowanie A. Świętek na podstawie danych ze Sprawozdania z realizacji „Programu na rzecz społecz-
ności romskiej w Polsce” w roku szkolnym 2011/2012

Trudności edukacyjne romskich uczniów powodują, że dość powszechnie ko-
rzystają oni z dodatkowej pomocy nauczycieli na zajęciach wyrównawczych. W roku 
szkolnym 2011/2012 w województwie opolskim uczęszczało na nie aż 83,8% 
uczniów. Bardzo wysoki udział uczestniczących w zajęciach występował również 
w województwach: śląskim (72,5%) i warmińsko-mazurskim (78,3%). Poniżej po-
łowa dzieci romskich uczestniczyła w takich zajęciach jedynie w województwach: 
małopolskim (41,9%) i świętokrzyskim (13%). Dokonana ogólnopolska diagnoza 
sytuacji edukacyjnej romskich uczniów jest jednak zbyt ogólna i niewystarczająca. 
Potrzebne jest szczegółowe rozpoznanie trudności i potrzeb edukacyjnych oraz ak-
tywności szkolnych romskich uczniów. Propozycją autorek w tym zakresie jest pro-
wadzenie okresowych badań wśród uczniów polskich i romskich uczęszczających 
wspólnie do klas integracyjnych, dla monitorowania postępów edukacyjnych i odpo-
wiedniego planowania działań dydaktycznych i wychowawczych. W tym celu należy 
prowadzić okresowo sondaż diagnostyczny. Badania takie A. Świętek przeprowadzi-
ła w 2013 r. w klasach integracyjnych w województwie małopolskim.
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Romscy uczniowie, zgodnie z wynikami badań empirycznych współautorki, naj-
większe trudności deklarowali w rozwiązywaniu zadań z matematyki. Aż 60% bada-
nych przyznało, że ma z nimi problemy (ryc. 3). Ponad 40% miało również trudności 
w pisaniu opowiadań na lekcjach języka polskiego i realizacji różnorodnych zadań 
na przedmiotach przyrodniczych: na lekcjach przyrody w szkole podstawowej oraz 
fizyce, chemii, biologii i geografii w gimnazjum. Natomiast lepiej radzili sobie na lek-
cjach WF i zajęciach plastycznych. Trudności na tych przedmiotach zadeklarowało 
ok. 20% uczniów (ryc. 3).
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Ryc. 3. Wskazywane przez uczniów romskich trudności w nauce (w % badanych)
Źródło: Badania A. Świętek

Wiele informacji na temat umiejętności językowych uczniów romskich dostar-
cza ich obserwacja w trakcie przeprowadzania badań ankietowych oraz późniejsza 
analiza ich odpowiedzi na pytania otwarte. Badania przeprowadzone w wojewódz-
twie małopolskim ujawniły poważne trudności młodych Romów w zakresie pisania 
i czytania w języku polskim (mówienie nie sprawiało im trudności). Blisko połowa 
uczniów z końcowych klas szkoły podstawowej i gimnazjum miała trudności z prze-
czytaniem ze zrozumieniem treści pytań ankietowych i zmuszona była korzystać 
z pomocy nauczyciela. Trudności w pisaniu ujawniły odpowiedzi uczniów na pyta-
nia otwarte. Na rycinie 4 zaprezentowano przykładową odpowiedź romskiej uczen-
nicy klasy 6 szkoły podstawowej. Fonetyczny zapis wypowiedzi, używanie nie pol-
skich słów, a jedynie je przypominających oraz nieumiejętność budowania popraw-
nych składniowo zdań, są bardzo niepokojące (ryc. 4). Pokazują również, że wyniki 
badań w skali ogólnopolskiej nie dają wiarygodnych informacji na temat trudności 
i potrzeb uczniów. Przy tak dużych problemach językowych wysoka średnia ocen 
romskich uczniów w województwie małopolskim jest dość dziwna.
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Ryc. 4. Przykładowe odpowiedzi uczniów romskich i polskich na pytania ankietowe
Źródło: Badania A. Świętek 

Prócz diagnozy potrzeb i trudności edukacyjnych romskich uczniów, autorki 
mają we wskazanym zakresie dwie propozycje. Pierwszą jest traktowanie uczniów 
romskich jako uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, obcojęzycznych 
i dwukulturowych. Drugą – wprowadzenie obowiązkowego przygotowania przed-
szkolnego romskich uczniów, w ramach którego do nauki języka polskiego będzie 
stosowana innowacyjna – odimienna nauka czytania, stosowana z powodzeniem 
w przedszkolu romskim w Czarnej Górze.

Zmiany w organizacji szkolnictwa

Drugim rodzajem innowacji wskazanym w przyjętej definicji są innowacje or-
ganizacyjne. W przypadku mniejszości romskiej w ostatnich latach w Polsce doko-
nano na tym polu znacznych, pozytywnych zmian. 

Początki uczestniczenia romskich dzieci w polskim systemie edukacji przypa-
dają na połowę lat 60. XX wieku. Na fali idei powszechnego podnoszenia produk-
tywizacji obywateli, po zatrzymaniu romskich taborów, przydzieleniu lokali miesz-
kaniowych i objęciu dorosłych Romów obowiązkiem pracy, władze socjalistyczne 
postanowiły przymusić romskich rodziców do posyłania dzieci do polskich szkół. 
Realizacja obowiązku szkolnego przez romskich uczniów w okresie PRL, stała pod 
znakiem przymusu, asymilacji i niedostosowania szkół publicznych do odmienności 
kulturowej nowych uczniów. Stawali się nimi Romowie w różnym wieku i sytuacji 
rodzinnej (od dzieci po młodych rodziców), zwykle nie znający języka polskiego 
(Milewski 2004). Wielu z nich porzucało szkołę, nie zdobywszy nawet umiejętności 
pisania i czytania, wielu trafiało do szkół specjalnych (w wyniku niedostosowania 
testów psychologicznych do ich odmienności kulturowej i językowej), lecz więk-
szość, dzięki silnemu przymusowi władz (karzących rodziców finansowo, a z drugiej 
strony – dotujących szkolne wyprawki i posiłki) zdobyła podstawowe wykształcenie 
(Milewski 2004; Dobrowolska 2011; Kwadrans 2007). Nie było to jednak łatwe, ze 
względu na brak wsparcia rodziców traktujących szkołę jako przymusową i dyskry-
minację jaka spotykała dzieci romskie w polskich szkołach. W latach 80. XX wieku, 
przymus i wsparcie realizacji obowiązku szkolnego przez romskie dzieci ze strony 
władz państwowych osłabł, więc te znów przestały chodzić do szkoły. W odpowie-
dzi na potrzebę ich kształcenia w województwie małopolskim zaczęły powstawać 
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nieformalne klasy wyłącznie romskie, początkowo w postaci szkółek niedzielnych, 
których pomysłodawcą był ks. Stanisław Opocki (Bartosz 2004). Zastosowana in-
nowacja okazała się sukcesem edukacyjnym, czego dowodem była coraz liczniejsza 
grupa młodych Romów zdobywających umiejętność pisania, czytania czy liczenia. 
Pracująca z romskimi dziećmi grupa nauczycieli postanowiła na bazie zdobytych do-
świadczeń opracować powszechnie dostępny w Polsce specjalny program naucza-
nia dla uczniów romskich, który oficjalnie został zatwierdzony przez Ministerstwo 
Edukacji Narodowej jako eksperyment pedagogiczny 8 lipca 1992 roku. Obejmował 
prócz wskazanych umiejętności, również podstawowy zakres wiedzy o otaczającym 
ich świecie, a jego celem było trzyletnie przygotowanie podopiecznych do konty-
nuacji nauki w szkole publicznej, w szczególności w zakresie znajomości języka 
polskiego (język romani był na zajęciach językiem pomocniczym, a podstawowym 
– polski) (Kwadrans 2007). Program, pomimo sukcesów (zadowolenia rodziców 
i uczniów, poprawy frekwencji, czynionych przez dzieci postępów w nauce) wkrótce 
jednak stał się przedmiotem krytyki w środowisku romskim. Głównym zarzutem 
była segregacja rasowa i dyskryminacja, gdyż klasy do których uczęszczały dzieci 
składały się wyłącznie z uczniów pochodzenia romskiego. Po kilku latach istnienia 
klasy romskie ulegały więc stopniowej likwidacji, lecz w polskim systemie oświaty 
nadal nie istniało skuteczne rozwiązanie zastępcze. 

Dopiero w roku 2001 ruszył pilotażowy rządowy „Program na rzecz społecz-
ności romskiej w Polsce”. Trwał on trzy lata i prowadzony był w województwie 
małopolskim, gdzie sytuacja społeczna i ekonomiczna Romów była najtrudniejsza. 
Po przeprowadzeniu wersji testowej, program rozszerzono na obszar całego kraju 
i realizowano w latach 2004–2013. Najważniejszą dziedziną programu, w myśl jego 
twórców była edukacja. 

W ramach programu wprowadzono w tej dziedzinie szereg innowacji. Po pierw-
sze utworzono klasy integracyjne polsko-romskie wprowadzając dzieci romskie do 
polskich szkół publicznych. Umożliwiono im tym samym naukę w szkołach wraz 
z polskimi rówieśnikami. Aby było to możliwe, utworzono dwa specjalne stanowiska: 
asystenta romskiego i nauczyciela wspomagającego. Asystent romski, będący doro-
słym Romem, silnie dostrzegający potrzebę edukacji dzieci i mający dobry kontakt 
zarówno z romskimi rodzicami, jak i polskimi nauczycielami stał się łącznikiem po-
między romskimi rodzicami, a polską szkołą. Jego głównym zadaniem jest czuwanie 
nad frekwencją romskich uczniów, rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycz-
nych i wychowawczych oraz bycie wsparciem dla uczniów w każdej trudności szkol-
nej. Stała obecność asystentów w szkołach, do których uczniowie romscy zawsze 
mogą zwrócić się o pomoc, zapewnia poczucie bezpieczeństwa rodziców romskich 
o swoje pociechy i komfort pracy polskim nauczycielom. Z kolei nauczyciele wspo-
magający wspierają uczniów romskich w nauce. Często pomagają im w czasie lekcji, 
w szczególności w zrozumieniu i wykonywaniu poleceń, pomagają w rozwiązywaniu 
zadań domowych, prowadzą zajęcia wyrównawcze. 

Podjęte działania urzeczywistniły naukę romskich dzieci w polskiej szkole. Nie-
stety, jak wskazują wyniki badań, są one jednak nadal niewystarczające, gdyż wie-
lu uczniów romskich osiąga niskie wyniki edukacyjne i często kończy edukację na 
poziomie podstawowym. Dla usprawnienia systemu kształcenia uczniów romskich 
autorki proponują w tym zakresie dwie innowacje. Pierwszą z nich jest stworzenie 
systemu rozpoznawania i przeciwdziałania niepowodzeniom szkolnym uczniów. 
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W tym celu należałoby stale monitorować postępy edukacyjne uczniów romskich, 
by zawczasu reagować na powstające zaległości i opracowywać sposoby ich nadra-
biania. Ponadto należy prowadzić badania losów romskich absolwentów, by wspie-
rać ich w prawidłowym wyborze dalszej ścieżki kształcenia. Drugą propozycją in-
nowacji jest stworzenie systemu kształcenia podstawowego dla dorosłych Romów, 
którzy bez umiejętności pisania i czytania w języku polskim często mają trudności 
na rynku pracy, o czym świadczy bardzo wysoka stopa bezrobocia wśród tej spo-
łeczności (około 90%). 

Zmiany w programach kształcenia

Trzecim obszarem innowacji wyróżnionym przez autorki zgodnie z przyjętą de-
finicją, są zmiany w programach kształcenia. W zakresie jego realizacji w przypadku 
uczniów romskich pierwsze kroki poczyniono w Polsce stosunkowo niedawno, do-
piero w postaci uregulowań prawnych zawartych w „Rozporządzeniu Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie warunków i sposobu wy-
konywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługu-
jących się językiem regionalnym”. Określa ono sposoby organizacji nauki języka 
mniejszości narodowych lub etnicznych w polskich szkołach. Niestety, zgodnie z da-
nymi GUS w polskich szkołach publicznych od roku szkolnego 1990/1991 naucza 
się 7 języków mniejszości: białoruskiego, kaszubskiego, litewskiego, niemieckiego, 
ukraińskiego, łemkowskiego i słowackiego („Oświata i wychowanie w roku szkol-
nym 2011/2012”, GUS). Zatem nie ma wśród nich języka romani. Rozporządzenie 
nakłada również na szkoły obowiązek organizowania dla dzieci romskich dodat-
kowych zajęć: wyrównawczych, artystycznych, podtrzymujących tradycję i kulturę. 
Zajęcia te z kolei są organizowane na szeroką skalę. W zajęciach wyrównawczych 
w roku szkolnym 2011/2012 w niektórych województwach uczestniczyło nawet 
80% uczniów, podobnie jak w tych podtrzymujących tradycję i kulturę, Brakuje na-
tomiast zajęć dotyczących historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości, jakie 
przewidują przepisy oświatowe. Braki w wiedzy dzieci romskich na temat własnej 
historii podkreślają pracownicy Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, którzy od lat 
zapraszają grupy dzieci romskich i klasy integracyjne z całej Polski, do uczestnictwa 
w aktywnych zajęciach w ramach projektu „Dzieci romskie w muzeum”. Pracownicy 
muzeum wykorzystują w swojej działalności edukacyjnej stałą ekspozycję poświę-
coną historii i kulturze Romów w Polsce. Ich działania można zatem wskazać za 
przykład istniejącej innowacji. 

Autorki w ramach tego aspektu innowacji w kształceniu multikulturowym pro-
ponują stworzenie specjalnej ścieżki edukacyjnej dla uczniów klas integracyjnych pol-
sko-romskich, uwzględniającej m.in. zajęcia (warsztaty) dotyczące geografii i historii 
Indii (kraju pochodzenia Romów), historii wędrówek Romów w Europie, ich współ-
czesnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, kultury i romskich organizacji. Skuteczną 
formą realizacji ścieżki edukacyjnej w szkołach byłaby metoda projektu, która stwa-
rza dodatkowe możliwości – okazję do współpracy uczniów polskich i romskich, oraz 
prezentację ich prac w obecności rodziców (co poprawi ich stosunek do szkoły). 
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Zmiany w programach wychowawczych

Ważnym krokiem w zakresie usprawnienia procesu edukacji romskich uczniów 
byłyby zmiany w programach wychowawczych szkół z oddziałami integracyjny-
mi, uwzględnione oficjalnie w polskich przepisach oświatowych. Zmiany winny 
uwzględniać obowiązkowe zajęcia wychowawcze i dydaktyczne mające na celu inte-
grację dzieci polskich i romskich. Zapisy takie, jak dotąd nie istnieją. Potrzeba orga-
nizacji zajęć integracyjnych jest natomiast silna. Dowodzą temu wyniki badań licz-
nych autorów, wskazujące na trudności uczniów romskich w adaptacji w polskich 
szkołach i brak akceptacji ze strony polskich rówieśników. Potwierdzają to również 
wyniki badań A. Świętek w województwie małopolskim. Polscy uczniowie, zapytani 
w badaniach ankietowych o chęć wejścia w bliższą relację społeczną (w tym przy-
padku przyjęcie na wymianę szkolną do własnego domu) z uczniem innej narodo-
wości, uzależniali swoją aprobatę od pochodzenia przybysza (ryc. 5). Zdecydowana 
większość z nich nie przyjęłaby do swojego domu ucznia romskiego (ryc. 5). 

 

Ryc. 5. Stosunek uczniów polskich do wybranych narodowości i mniejszości
Źródło: Opracowanie A. Świętek na podstawie badań własnych

Podobne wyniki przyniosły badania socjometryczne A. Świętek na tej samej 
grupie badawczej w województwie małopolskim. Uczniowie w klasach polsko-rom-
skich poproszeni zostali w kwestionariuszu ankiety o wskazanie kolegów z klasy, 
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z którymi najbardziej i najmniej chcieliby siedzieć w ławce w klasie. Wyniki badania 
wskazały, że polscy uczniowie bardzo często nie chcą wejść w bliską relację spo-
łeczną z romskimi rówieśnikami, a pozytywnie wskazują niemal wyłącznie uczniów 
polskich. Uczniowie romscy z kolei, niechętnie wskazują osoby z którymi nie chcie-
liby siedzieć, a wśród ich pozytywnych wskazań znaleźć można zarówno uczniów 
romskich, jak i polskich.

W szkołach integracyjnych podejmowane są pojedyncze próby nauczycieli 
w zakresie realizacji zajęć i przedsięwzięć mających na celu integrację i angażowanie 
dzieci romskich w życie szkoły. Autorki w tym zakresie proponują dwa innowacyj-
ne rozwiązania. Pierwszą propozycją jest realizacja obowiązkowych warsztatów dla 
uczniów szkół integracyjnych na temat stereotypu i mechanizmu jego powstawania. 
Drugą propozycją jest obowiązkowe włączenie w programy nauczania geografii ele-
mentów różnorodności kulturowej. Tematyka taka powinna pojawić się w treściach 
nauczania – celach szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego 
z geografii na etapie edukacyjnym gimnazjum lub nawet szkoły podstawowej. 

Przygotowanie kadry i materiałów dydaktycznych

Ważnym brakiem w organizacji szkolnictwa dzieci romskich w Polsce jest nie-
dostatek kadry. Prócz doraźnych szkoleń nauczycieli wspomagających i asystentów 
romskich, realizowanych dzięki „Programowi na rzecz społeczności romskiej w Pol-
sce” nie istnieje system kształcenia nauczycieli, przygotowujący ich do pracy z dzieć-
mi romskimi i prowadzenia zajęć z zakresu ich historii i kultury. Propozycją autorek 
w tym zakresie jest dalsza kontynuacja i rozszerzenie liczby przyjęć na prowadzone 
od 2004 roku w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Ko-
misji Edukacji Narodowej w Krakowie dwusemestralne i bezpłatne studia podyplo-
mowe: „Sytuacja Romów w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne”. 
Studia te dają możliwość zdobycia wiedzy o historii i kulturze polskich Romów, ak-
tualnej sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów w Polsce, mechanizmu powstawa-
nia i funkcjonowania romskiego stereotypu oraz poznanie podstaw języka romani. 
Limit przyjęć na te bezpłatne studia jest jednak bardzo niski – jedynie 30 studentów. 
Większość nauczycieli w polskich szkołach nie ma zatem szansy kształtować swo-
ich kompetencji w zakresie komunikacji międzykulturowej, które obejmują: wiedzę 
na temat historii, tradycji, zwyczajów i wartości mniejszości, umiejętności posługi-
wania się jej językiem oraz nawiązywania kontaktów dwukulturowych (Parfieniuk 
2001). Propozycją autorek dla naprawy tej sytuacji jest organizacja w ośrodkach do-
skonalenia zawodowego nauczycieli specjalnych zajęć z dydaktyki pracy z uczniami 
odmiennymi kulturowo, a dla nauczycieli w klasach integracyjnych polsko-romskich 
dodatkowo zajęć dotyczących historii i kultury romskiej. W dalszej kolejności, nale-
ży również wprowadzić na studiach na kierunkach nauczycielskich zajęcia dydak-
tyczne przygotowujące studentów – przyszłych nauczycieli do pracy w środowisku 
wielokulturowym i klasach integracyjnych. 

Braki występują również w materiałach dydaktycznych, odpowiednich dla 
dwujęzycznych uczniów romskich. Jedynym na polskim rynku podręcznikiem w ję-
zyku romskim jest elementarz „Mari szkoła”, napisany i wydany w 2007 roku przez 
romskiego działacza i artystę K. Parno Gierlińskiego. Ważną pomocą dydaktyczną, 
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w pracy z dziećmi romskimi jest słownik romsko–polski autorstwa J. Mirgi (Gar-
czyńska, Gierała 2012). Pewne materiały dydaktyczne przygotowują również rom-
skie organizacje: Stowarzyszenie „Integracja” z Suwałk (Zeszyt metodyczny „Romo-
wie, przyszłość bez uprzedzeń” zawierający scenariusze lekcji), Fundacja Integracji 
Społecznej Prom (np. „Drom-Droga. Historia Romów w Europie” – komiks w języku 
polskim) i Muzeum Okręgowe w Tarnowie (wycinanki, malowanki, karty do gry dla 
najmłodszych do zabaw integracyjnych). Prócz tego, na rynku wydawniczym można 
spotkać jeszcze dwa komiksy pt. „Historia Polskakri: PERUNOSKRO RUKH” i „Romo-
wie – Roma – Romanies. Historia w obrazach” (Bitka, Janicki 2009). Wymienione 
materiały choć cenne, są trudno dostępne dla nauczycieli i jest ich zdecydowanie 
zbyt mało. 

Główną, tymczasową propozycją autorek dla uzupełnienia wskazanych braków 
jest stosowanie w polskich szkołach tłumaczeń publikacji czeskich i słowackich. 
W krajach tych opublikowano dla uczniów romskich liczne elementarze, podręcz-
niki do nauki języka romani, słowniki, materiały do zajęć z różnych przedmiotów, 
a także materiały audiowizualne, służące nauce języka romani, poznaniu kultury, 
historii i tradycji Romów (Kwadrans 2007). Należy więc dokonać przedruków tych 
publikacji, zapewniając nauczycielom podstawowy materiał do pracy. 

Zmiany w sytuacji materialnej i społecznej uczniów

W ostatnim już zakresie działań innowacyjnych na rzecz edukacji multikul-
turowej, zgodnie z przyjętą definicją innowacji, należy uwzględnić zmiany w sytu-
acji materialnej i społecznej uczniów romskich. W obu aspektach podejmowane 
są działania państwowe, z różnym stopniem powodzenia. Wsparcie finansowe jest 
udzielane uczniom romskim od 2003 roku, najpierw w ramach „Programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce”, a obecnie – „Programu integracji społeczności rom-
skiej w Polsce”. W ramach programu dofinansowywane są: pobyt dzieci romskich 
w przedszkolach, nauka dzieci w „klasach zerowych”, zakup podręczników, pomocy 
dydaktycznych i przyborów szkolnych, dożywianie dzieci w szkołach, ubezpiecze-
nie, stypendia dla zdolnych uczniów, dojazd uczniów do szkoły oraz wyjazdy na wy-
cieczki szkolne, kolonie i zimowiska. Zakres udzielanego wsparcia jest zatem szeroki 
i nie wymaga zmian. Bez poprawy ogólnej sytuacji materialnej romskich rodzin, jaką 
może przynieść jedynie wzrost zatrudnienia wśród romskich rodziców, sytuacja ma-
terialna dzieci nie ulegnie już większej poprawie. 

Aspektem, w którym możliwe i zalecane są szersze niż dotychczas działania, 
jest poprawa sytuacji społecznej uczniów. Walka z negatywnym stereotypem Roma 
funkcjonującym w świadomości większości polskich obywateli od wieków, jest bar-
dzo trudna. Jak dotąd ograniczała się do prowadzenia kampanii społecznych uka-
zujących pozytywne przykłady Romów wykształconych i aktywnych zawodowo. Na 
tym polu, zdaniem autorek, potrzebne są znacznie szersze działania. 

Większość uprzedzeń jaka występuje w Polsce w stosunku do Romów wynika 
z bardzo małej wiedzy większości społeczeństwa na temat ich współczesnej sytuacji 
społeczno-ekonomicznej i zasad romskiej kultury. Dobrym rozwiązaniem byłaby 
emisja programów informacyjnych dotyczących współczesnych polskich Romów 
w telewizji publicznej, mogących dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Wśród 
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młodzieży, wiedza o mniejszościach narodowych i etnicznych żyjących w naszym 
kraju i innych krajach europejskich powinna być przekazywana na lekcjach geografii 
i jako osobna treść kształcenia włączona do programów nauczania tego przedmiotu 
na III etapie edukacyjnym.

Ważnym jest również, by poszukiwać wspólnych dla obu społeczności elemen-
tów kulturowych, jako podstawy do integracji. W przypadku Romów polskich i Po-
laków takim pomostem jest wyznawana religia. Polscy Romowie, jak zdecydowana 
większość polskich obywateli to katolicy. Warto więc organizować lokalnie wspólne 
wydarzenia religijne (np. pielgrzymki), co z sukcesem dla relacji polsko-romskich 
odbywa się corocznie w Łososinie Górnej. Drugim elementem wspólnym, mogącym 
przybliżyć do siebie obie społeczności jest historia, a w szczególności pamięć o tra-
gicznych wydarzeniach z okresu II Wojny Światowej. Wspólne upamiętnienie ofiar, 
może być początkiem budowy więzi społecznych pomiędzy Polakami a Romami na 
bazie tożsamych doświadczeń historycznych. Zjawisko takie już można obserwować 
w trakcie „Taboru Pamięci Romów” organizowanego przez Muzeum Etnograficz-
ne w Tarnowie i obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów 
w Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau.

Wnioski końcowe

Czym są innowacje w edukacji multikulturowej? Jakie są rodzaje innowacji 
w edukacji multikulturowej? Które z innowacji wprowadzono w polskim systemie 
kształcenia uczniów romskich? Jakie innowacyjne działania można jeszcze podjąć 
by usprawnić system kształcenia uczniów romskich? 

Kształcenie multikulturowe jest nowym wyzwaniem dla polskiego systemu 
edukacyjnego, w tym kształcenia na lekcjach geografii. Pełna partycypacja mniej-
szości narodowych i etnicznych w życiu społeczno-ekonomicznym naszego kraju, 
z jednoczesnym zachowaniem ich tożsamości kulturowej i historycznej wymaga 
rozwiązań i działań innowacyjnych w sferze edukacji w szerokim tego słowa znacze-
niu. Innowacje w zakresie edukacji multikulturowej powinny obejmować zdaniem 
autorek sześć obszarów działań: diagnozę sytuacji i potrzeb edukacyjnych uczniów 
odmiennych kulturowo, zmiany w organizacji ich szkolnictwa, programach kształ-
cenia, programach wychowawczych, przygotowanie kadry i materiałów dydaktycz-
nych oraz zmiany w sytuacji materialnej i społecznej uczniów.

Analizując poszczególne obszary działań na przykładzie kształcenia romskiej 
mniejszości etnicznej, autorki stwierdzają, że w polskim systemie kształcenia po-
czyniono zmiany noszące charakter innowacji, lecz podjęte działania są nadal nie-
wystarczające. Polskie prawo oświatowe daje możliwości zachowania tożsamości 
kulturowej przez uczniów odmiennych kulturowo, lecz nie jest ono w pełni reali-
zowane w przypadku uczniów romskich. Obecny system przewiduje kształcenie 
uczniów romskich w klasach integracyjnych, co jest nowym i zasadnym rozwią-
zaniem, lecz wymaga usprawnienia, gdyż uczniowie romscy nadal mają trudności 
edukacyjne i integracyjne w polskiej szkole, które wymagają szczegółowej diagnozy. 
W zakresie organizacji kształcenia ważne zmiany przyniósł „Program na rzecz spo-
łeczności romskiej w Polsce”, będący źródłem innowacji pedagogicznych w kształce-
niu uczniów romskich, lecz jego zakres w dziedzinie edukacji wymaga uzupełniania. 
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Zmian należy dokonać również w programach wychowawczych i programach na-
uczania poszczególnych przedmiotów szkolnych, w szczególności geografii. Na 
przedmiocie tym bowiem nauczyciele powinni zapoznać uczniów ze zróżnicowa-
niem etnicznym i narodowościowym swego kraju i Europy, z geografią krajów po-
chodzenia mniejszości i podjąć trud przygotowania młodzieży do życia w społe-
czeństwie zróżnicowanym kulturowo. Nie jest to możliwe bez stworzenia systemu 
kształcenia obecnych i przyszłych nauczycieli (również geografii), obejmującego 
dydaktykę pracy z uczniami odmiennymi kulturowo. Autorki wskazały w artykule 
liczne propozycje działań innowacyjnych mających na celu usprawnienie systemu 
kształcenia uczniów romskich w Polsce, wśród których najważniejsze to:

–– traktowanie dzieci romskich jako uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych, obcojęzycznych i dwukulturowych,

–– wprowadzenie obowiązkowego przygotowania przedszkolnego romskich 
uczniów,

–– stworzenie systemu rozpoznawania i przeciwdziałania niepowodzeniom szkol-
nym romskich uczniów (w tym stałego monitorowania postępów edukacyjnych 
i badania losów absolwentów),

–– stworzenie systemu kształcenia podstawowego dla dorosłych Romów,
–– stworzenie specjalnej ścieżki edukacyjnej dla uczniów klas integracyjnych pol-

sko-romskich, realizowanej metodą projektu,
–– obowiązkowe warsztaty dla uczniów szkół integracyjnych na temat stereotypu 

i mechanizmu jego powstawania,
–– włączenie w programy nauczania geografii elementów różnorodności kultu- 

rowej,
–– organizacja w ośrodkach doskonalenia zawodowego nauczycieli zajęć z dydak-

tyki pracy z uczniami odmiennymi kulturowo, a dla nauczycieli w klasach inte-
gracyjnych polsko-romskich zajęć dotyczących historii i kultury romskiej,

–– wprowadzenie na studiach kierunków nauczycielskich zajęć dydaktycznych 
przygotowujących przyszłych nauczycieli do pracy w środowisku wielokultu-
rowym i klasach integracyjnych,

–– wykorzystywanie w polskich szkołach tłumaczeń podręczników, elementarzy 
i innych pomocy dydaktycznych czeskich i słowackich. 
Autorki liczą, że przedstawione w niniejszym artykule wyniki analiz i wskazane 

propozycje zmian w szkolnictwie uczniów romskich staną się przyczynkiem do dal-
szych badań i dyskusji badaczy zajmujących się tematyką edukacji multikulturowej, 
w tym edukacji uczniów romskich. 
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Abstract 
A textbook plays an important role in modernization of the teaching process and in the 
achievement of set teaching objectives. From a didactic perspective, very important is the 
structure of contents that activates a school student via e.g. a set of didactic tasks. It seems im-
portant in the context of developing self-study and long-life learning skills of school students. 
Self-study becomes a necessity in the modern society due to technological advancement and 
constantly growing requirements of the labour market. The purpose of the research was to 
determine the degree to which the contents and didactic tasks contained in contemporary 
geography textbooks facilitate the development of subject-specific skills and key competenc-
es. The degree of overcoming deeply-rooted traditional methods of teaching geography to 
school students and the extent to which the proposed teaching solutions serve as a source of 
educational innovation for teachers. The research covered 7 out of 11 geography textbooks 
approved by the Ministry of National Education (MEN) for the first class of lower secondary 
schools. 

Key words: geography; geography curriculum; geographical knowledge and skills; key 
competency; textbook. 

Introduction

Geography, as an interdisciplinary subject, may play an important educational 
function in the process of teaching and learning. When dealing with the issues 
of human-environment functioning and interactions one tackles a number of ev-
ery-day problems, which offers a great opportunity for acquiring knowledge and 
developing various skills, including the skill of evaluating the changes taking place 
in the surrounding world on a local and global scale. It is a potential of this sub-
ject mentioned by geographers, geography didactics specialists, and geography 
teachers (Nałkowski 1908; Flis 1979a; Liszewski 1999). In addition, it represents 
a considerable didactic challenge faced by the authors of geography textbooks and 
geography teachers, as due to highly diversified contents, it is difficult to devise 
a consistent model for teaching this subject, which would reflect different cogni-
tive approach of physical and of human geography. This challenge is systematically 
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addressed by geography teachers and didactics specialists; yet, as it appears from 
various reports and research projects, geography is continually being accused of 
being dominated by facts and numbers and of adhering to encyclopedic approach 
in the teaching process.

The key objective of the study was the identification and assessment of the role 
of geography textbooks in the pursuit of set teaching objectives described in the core 
curriculum for lower secondary schools, including the development of key compe-
tences. The objective included the following goals: 

–– diagnosing and evaluating a textbook concept in the context of pre-defined 
teaching objectives and developing key competences, on the basis of textbooks 
for the 1st grade of the lower secondary school (13–14 year-olds),

–– analysing didactic tasks and assignments in the 1st grade textbooks from the 
perspective of developing subject-specific skills and key competences, 

–– analysing core curriculum for the 3rd level of education, including geography, 
from the perspective of developing subject-specific skills and key competences.
The analysis applied to the structure of contents and types of didactic tasks 

included in geography textbooks for the first grade of lower secondary schools. Pres-
ently, geography teachers can choose between 11 geography textbooks approved by 
MEN for lower secondary schools. The present analysis covers a preliminary survey 
of 7 of them. 

Competences – concept and examples in the core curriculum 

The term “competence” originates from a Latin word competentia meaning 
“appropriateness, agreement”. Etymologically, “competence” may be defined as the 
scope of powers of a person to undertake specific actions, based on the “appro-
priateness” of the person’s knowledge and skills. In pedagogy, there is no uniform 
definition of the term. For the purpose of the present paper, a definition formulated 
by W. Strykowski (2003) and Furmanek (et. al. 2007), Rodzoś (2011) is adopted, 
where it is understood as readiness to perform tasks on a specific level, comprised of 
three components: intellectual (pertaining to knowledge), operational (pertaining 
to skills), and motivational (readiness to act). 

In the new core curriculum (from 2009) for general education, key competenc-
es are not explicitly defined. This does not mean, however, that the issue has been 
ignored. The document defines “the most important skills” for each level of edu-
cation. Detailed analysis of the teaching contents for the 3rd and 4th level shows 
that these skills cover the skills mentioned by OECD, European Parliament, and Cre-
ator Programme (table 1). For example, the ability to read and communicate in the 
mother tongue and in foreign languages (orally and in writing) is a component of 
competences defined by the European Parliament as the ability to communicate in 
the mother tongue and in foreign languages, while by OECD as the ability to commu-
nicate in more than one language. Scientific knowledge is a basic component of com-
petences in the area of natural sciences and technical subjects. The ability to easily 
use modern IT and telecommunication technologies is defined as IT competences 
(IT literacy). In a broader sense, IT competences also include the ability to use vari-
ous sources of information, to combine and organize various portions of knowledge, 
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as well as to search for, select and critically assess information. The ability to recog-
nize own educational needs coincides with the learning competence and with plan-
ning, organizing, and assessing own learning and work (table 1). The ability to work 
in a team falls within the scope of social and civic competences, including the ability 
to listen to others and to take their views into consideration, which is included in the 
OECD list. The Creator Programme describes these skills as effective communication 
in various situations and effective cooperation. 

Tab. 1. Examples of skills and key competences in same documents 

Skills for the 3rd level 
(Core curriculum 2009)

Key Competences, 
 (OECD 1996)

Key competences  
in long-life learning

(European Parliament 
2006)

Competences in 
Creator Programme 

(1998)

–– reading – 
understanding, 
using and conscious 
processing of written 
texts,

–– mathematical 
thinking – the use of 
mathematical tools in 
every-day life, 

–– scientific thinking – 
using knowledge to 
identify and solve 
problems, as well 
as to formulate 
conclusions based on 
empirical observations 
concerning nature and 
society,

–– communication in 
mother tongue and in 
foreign languages,

–– It literacy,
–– searching for, selecting 

and critically assessing 
of information,

–– ability to see individual 
educational needs,

–– team work.

–– team work,
–– It literacy,
–– problem solving,
–– communication with 

others,
–– communication 

in more than one 
language,

–– organizing individual 
portions of knowledge,

–– using various sources 
of information,

–– dealing with the 
uncertain and the 
complex,

–– organizing and 
assessing own work.

–– communication in 
mother tongue,

–– communication in 
foreign languages,

–– mathematical 
competences and basic 
scientific competences, 

–– It competences,
–– ability to learn,
–– social and civic 

competences,
–– initiative and 

entrepreneurial 
attitude,

–– cultural awareness and 
expressiveness.

–– planning, 
organizing and 
evaluating own 
learning,

–– successful 
communication in 
various situations,

–– active participation 
in a team,

–– creative problem 
solving,

–– computer literacy.

Source: author’s work based on Podstawy programowe... (2009), Creator Programme (1998), Zalecenia...., 2006 

The core curriculum for geography in lower secondary schools (3rd level of ed-
ucation) also includes the skills which are consistent with some competences in the 
list of OECD, European Parliament, and Creator Programme. One of the major objec-
tives of teaching geography at this level is: “the use of various sources of geographic 
information”, which is very closely related to IT competence defined by the EP, and 
with the ability to use various sources of information formulated by OECD (table 1). 
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The objective of “identifying relations and interdependencies, as well as explaining 
phenomena and processes” is an element of competence defined as the ability to 
communicate in mother tongue. This occurs, inter alia through using and under-
standing geographical terms and through competences in the area of natural sci-
ences and technical subjects, which are developed in the course of developing geo-
graphical skills (such as reading and interpreting maps, using geographical methods 
to learn about the phenomena and processes in the human-environment relations, 
their description and explanation). “Practical use of geographical knowledge and 
skills” can be categorized as the ability to solve problems (practical and theoretical 
ones). One of the major objectives in teaching geography – developing attitudes – is 
an important element of developing social and civic competences, as well as cultural 
awareness and expressiveness which can be developed due to the diversity of geo-
graphic contents (Flis 1979b; Tracz 2008). 

Teaching objectives prescribed in the core curriculum focus the teaching pro-
cess onto a new direction, recommending educational activities aimed at developing 
various skills important for subsequent teaching, social and professional life. De-
scription of the teaching contents, including the most important skills, is consistent 
– although not directly – with the lists of competences of OECD and the European 
Parliament. The purpose of geography as one of the general education subjects is to 
teach and develop these skills and, thus, to facilitate the development of key com-
petences. General and detailed objectives show directions for authors of geography 
textbooks and teachers. The essence of geographical teaching at this level of educa-
tion is, inter alia:

–– comprehensive presentation of functioning of the natural environment and hu-
mans as a system of interdependencies and interconnections,

–– regional perspective in learning the natural, social, and economic diversity of 
human activity 

–– equipping with geographical knowledge and developing geographical skills, 
including geographical thinking and its practical application (Pulinowa 1994; 
Rodzoś, et. al. 2008). 
The concept of a geography textbook in the context of changes introduced in the 

core curriculum
Textbooks, despite the growing importance of the Internet in accessibility of 

information, are still an important means in teaching geography, used not only by 
school students but also by teachers. A textbook reflects the teaching concept adopt-
ed by the authors, thus suggesting to teachers the didactic tools to be used in prac-
tice. From this perspective, it becomes an important tool helping to propagate new 
teaching ideas envisaged in public education documents – core curriculum. Also the 
teaching contents included in textbooks, their choice and arrangement, should re-
flect the current level of geographical knowledge, thus enabling school students to 
learn the truth about the world and its complexity. 

According to M. Kucharska (2009: 127), one of the key tasks of a modern geog-
raphy textbook should be the presentation of various ways to use knowledge, the 
development of operative knowledge and organization of knowledge acquired by 
school students from sources other than a textbook. This suggestion is closely re-
lated to the idea of developing competences in the process of teaching and learning 
geography, particularly those described in general objectives of the core curriculum. 
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How are these underlying objectives of the core curriculum being achieved in geog-
raphy textbooks currently used in lower secondary schools? 

The content of the seven analysed textbooks, in terms of their scope, is very 
similar and covers physical geography issues prescribed in the core curriculum and 
a commentary for implementation in the first grade of the lower secondary school. 
Only the textbook published by SOP in Toruń includes some issues on physical and 
social geography of Europe. 

In theory, in order to successfully perform its educational functions, the 
structure of a textbook should be very well thought out. Many researchers attri-
bute various functions to textbooks, and currently more and more frequently its 
multi-functionality is being emphasised. Important from the perspective of devel-
oping skills and competences is, inter alia, research, self-study, and motivation-
al function. These functions facilitate the development of various skills, such as: 
using various sources of information; organizing and assessing own work; orga-
nizing, analyzing, and evaluating available information; identifying, defining, and 
solving problems. 

The research function, most often demonstrated as presentation of contents 
in the form of a problem-solving task, offers school students an opportunity to car-
ry out individual research through taking measurements, observation, developing 
planning skills, organization and performance of a task, evaluation of the undertak-
en actions. In the analysed textbooks intended for the first grade, the informative 
function is dominant, where knowledge is presented through description, ready-
made explanations of appropriately selected graphic material (drawings, photo-
graphs, tables) not always fully linked to the text (table 2).

In the light of underlying assumptions of contemporary education, topics 
discussed in a textbook should serve as a basis for developing geographic and 
formal skills. Therefore, the authors should smoothly move from informative to 
trans-informative, research, and self-study functions. Unfortunately, in none of 
the researched textbooks any attempt was made to present geographic topics in 
a problem-solving manner, although many issues contained in the core syllabus to 
be taught in the first grade could have been easily presented in this way. Lack of 
this function in the analyzed geography textbooks considerably limits the oppor-
tunity to develop and expand school students’ skills of posing questions or spot-
ting and defining problems in the surrounding reality. Textbook authors focus on 
structuring function by organizing the contents in order to create a highly hierar-
chic structure comprehensive for a school student, preferring learning through 
memorization of facts and definitions. At the same time, such organizing of knowl-
edge is used to define the scope of knowledge prescribed in the core curriculum 
and checked during exams. 

The self-study function serves the purpose of encouraging school students to 
use sources of information other than a textbook and to broaden their knowledge, 
to conduct observations and research based on methods learned. This objective may 
be achieved, inter alia, through adequate selection of teaching contents and didactic 
tasks. The analysis of selected textbooks shows that authors relatively rarely draw 
school student’s attention to the need for seeking information in other sources. The 
exceptions are: Puls Ziemi (Wydawnictwo Nowa Era), Geografia (Wydawnictwo 
Z. Dobkowskiej) and Świat bez tajemnic (Wydawnictwo Szkolne PWN), where in
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Tab. 2. Structure of Geography Textbooks for First Grade of Lower Secondary Schools
Author, title, 

publisher
No. of 
pages Teaching concept Innovations Text and illustration 

material
R. Malarz:
Puls Ziemi, 
Nowa Era, 2009. 
(1)

185 direct teaching with 
elements of pro-active 
teaching 

set of assignments 
after each thematic 
section 
motivating contents: 
“important and 
interesting”, “what is 
your opinion?”

illustrative material 
dominates, no 
references to 
photographs or 
drawings

R. Malarz:
Planeta Nowa, 
Nowa Era, 2009.
(2)

175 direct teaching  set of tasks after each 
thematic section 
 motivating contents: 
– “through the eyes of 
a traveller”

illustrative material 
dominates, little 
connection between 
illustrations and text 
contents

E. Dudek:
Geografia bez 
tajemnic, Wyd. 
Wiking, 2009.
(3) 

200 direct teaching Special typeface of 
terms and selected 
facts 
distinctive self-study 
section

text dominates, 
illustrative material 
not fully used for 
educational purposes 

M.M. Wilczyńska-
Wołoszyn, R. 
Domachowski:
Geografia, Wyd. 
Edukacyjne Z. 
Dobkowskiej „Żak”, 
2009.
(4)

128 direct teaching with 
elements of pro-active 
teaching

distinctive progress 
checking section

illustrative material 
linked with the text

M. Adamczyk
G. Wnuk
Z. Wojtkowicz
Ziemia i ludzie, 
Wyd. SOP Toruń, 
2009. (5)

136 direct teaching with 
elements of pro-active 
teaching

introduction of 
elements of history of 
geography
distinctive progress 
checking section

illustrative material 
not fully used for 
educational purposes

A. Lechowicz, 
M. Lechowicz, P. 
Stankiewicz
Bliżej geografii, 
WSiP, 2009.
(6)

175 direct teaching with 
elements of forming 
evaluation

key questions
set of tasks after each 
thematic section 
introduction of 
“geography in 
practice” topics

illustrative material 
linked with the text

J. Kop, M. 
Kucharska, A. Witek-
Nowakowska
Świat bez tajemnic, 
Wyd. Szkolne PWN, 
2009.
(7)

213 direct teaching with 
elements of pro-active 
teaching

important terms and 
facts highlighted
distinctive progress 
checking section

highly structured text
illustrative material 
partly linked with 
the text 

Source author’s work based on geography textbooks
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some tasks the authors recommend that school students use the Internet, encyclo-
pedia, a dictionary, or a CD-ROM enclosed to the textbook in order to complete the 
task. A didactic innovation here as regards self-study is a set of didactic tasks to be 
completed by school students in order to check and assess their knowledge, ending 
each thematic section in some textbooks (table 2). In some other textbooks, the sec-
tions devoted to review of skills and knowledge are highlighted.

 It should be noted that modern geography textbooks feature lots of illustra-
tive material which is a valuable source of geographic information. Unfortunately, 
the educational potential of illustrative material is not fully utilised by authors for 
educational purposes. Photographs, graphs, charts, diagrams in the majority of the 
analysed textbooks are not treated as an equally important source of information, 
are often included in textbooks as a fun fact or an element making the text itself 
more attractive, but not as an important material helping to acquire knowledge or 
understand a given phenomenon. Due to technical possibilities and availability of 
graphic materials, some authors and editors lost from their sight the rationale be-
hind and the basic function of visualisation in the teaching process. Some textbooks 
are overloaded with illustrative material and resemble an interesting album, thus 
distracting school students’ attention from the actual contents (table 2). There is 
also the issue of quality of captions to the illustrative material – they are often too 
general, although an illustration presents a very specific geographic object having its 
own name (Tracz 2014a, 2014b). 

In order to encourage school students and arouse their curiosity in the contents 
taught, namely in the natural phenomena and processes taking place in the world 
around them, some authors use “teaching via dialogue” method, addressing school 
students directly, asking them questions, leading them step by step to a solution. 
A good way to motivate students is to highlight some sections, e.g. “in short”, “what 
do you think”, “geography in practice”, “how to do/make it”. Another trick is chapter 
headings in the form of questions, arousing interest in the issues discussed (e.g. “Can 
there be no weather at all?”) – they are more comprehensible to students than typi-
cally academic phrases (e.g. “Weather and Climate”).

One of the conclusions after the analyses of seven geography textbooks for 
the 1st grade of lower secondary school is that the solutions adopted by individ-
ual authors to a varied degree follow the recommendations included in the core 
curriculum as regards changes in the approach to teaching geography and pursuit 
of set objectives. Authors are still focused serving school students specific amount 
of “ready-made” knowledge they should acquire. Such an approach does not offer 
many opportunities to activate school students in the course of teaching and learn-
ing process. Yet, some authors have made attempts to abandon encyclopaedic meth-
od of teaching geography. 

Activities in geography textbooks – examples from a lower secondary school

Activities constitute an important component of a textbook as they stimulate 
a school student to engage in various cognitive and technical processes. There are 
several definitions of this term in the publications concerning the subject. Adopt-
ed for the purpose of the present study is the definition of activities coined by D. 
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Licińska (1990: 10), defining a task as a “set of consciously inspired actions aimed 
at achieving pre-set objectives”. Hence, a tasks must inspire a student who wants 
to (or must) act to perform a set of activities prescribed in the task. In order for 
a task performed by a student to have some deeper sense, it must lead to achieving 
a pre-defined objective. An overriding objective of task is to facilitate changes in the 
personality of a student and develop thinking. As teaching objectives are diverse, 
a textbook should contain diversified activities introducing new knowledge and 
information, facilitating planning and coordinating self-study, as well as checking 
progress in acquiring new knowledge and skills. 

It appears from the analysis of tasks in the studied textbooks for the first grade 
of the lower secondary school that the activities aimed at introducing new knowl-
edge consist mainly of searching for information in specified sources or in describ-
ing characteristics and the course of a phenomenon discussed. The analysis of tasks 
from the perspective of students’ cognitive activity shows the domination of repro-
ductive and algorithmic tasks in 1st grade textbooks (figure 1). A considerable per-
centage of such tasks in textbooks is indicative of a preferred concept of teaching 
through assimilation. Very large number of reproductive tasks in the total number of 
activities in textbooks does not facilitate the development of formal skills. Also, the 
schematic nature of the tasks does not inspire students’ interest in the performed 
activity. 

 A large number of algorithmic activities in the 1st grade textbooks is conse-
quent upon the dominating type of contents – map and movement of the Earth. 
These tasks help to acquire basic geographic skills as regards finding objects in the 
terrain and on a map, calculating distances based on a map scale, reading and in-
terpreting maps, etc. In many cases, in order to facilitate the acquisition of these 
skills by school students, authors incorporate examples of tasks in the main text, 
thus showing the line of thinking required when performing specific activities. Most 
of the task intended to be performed individually by students, contained in progress 
check sections highlighted by authors, repeat the tasks presented and solved as ex-
amples. They serve mainly to exercise simple skills and, therefore, do not facilitate 
the development of scientific thinking. Quite often, the tasks only check the ability 
to perform simple mathematic calculations (e.g. convert the representative fraction 
scale to verbal scale) without any reference to practical utilization of this skill. The 
authors should, therefore, introduce greater variety – in terms of level of difficulty 
– of algorithmic tasks, thus arousing interest in particularly able school students in 
the activities performed. 

A modern geography textbook should facilitate the development of operative 
knowledge of a student. This means that the contents structure and the exercise 
included in a textbook should engage a student in performing various activities. Cru-
cial here are problem-solving tasks, developing the ability to use scientific knowl-
edge, to combine and select facts and to organise them in order to identify and solve 
a problem. They also help to develop the skill of drawing and formulating conclu-
sions based on premises observed, and to give arguments for and evaluate the solu-
tion adopted. Unfortunately, there are not many activities of this kind in the analysed 
geography textbooks (figure 1). 
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Fig. 1. Activities in 1st grade geography textbooks by type of cognitive activity (in %) 
Source: Own study

The analysis of the types of tasks shows little creativity and invention of the 
authors. Most tasks are not particularly interesting, rather conventional, and serve 
only the purpose of teaching facts and numbers. There is also little connection be-
tween the contents of activities and the illustrative material in which the textbooks 
are very rich. The activities intended to develop key competences (most important 
skills) constitute a small portion of all tasks in textbooks for the 1st grade of lower 
secondary schools (figure 1). They focus on developing only two out of eight compe-
tences mentioned in the core curriculum for the 3rd level of education – the ability 
to search for, select and critically analyze information, and scientific thinking. Other 
skills are developed to a very limited extent. 

Conclusions

The dominance of reproductive and algorithmic tasks in textbooks is a conse-
quence of the approach adopted by authors of these textbooks to teaching geogra-
phy in lower secondary schools. The predominance of didactic solutions preferring 
transmission of geographic knowledge, used by the authors in analysed textbooks, is 
– to some degree – consequent upon a small number of teaching hours of this subject 
in schools and a relatively broad scope of knowledge to be taught. This problem was 
raised by some specialists in geography didactics (Rodzoś et. al. 2008). 

Geography teaching concepts observable in textbooks do not fully utilise the 
educational potential of geography as a school subject. The structure of the contents 
and the types of activities do not offer many opportunities for developing important 
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(from the educational perspective) skills included in the core curriculum. The domi-
nance of illustrative material in the textbooks does not make them innovative, either 
as it has not been adequately utilised for teaching purposes. Attempts to introduce 
innovations in textbooks should, to a greater extent, focus on developing key compe-
tences mentioned in the core curriculum. Also tasks intended to facilitate knowledge 
acquisition require deeper reflection. It is a skill important for the modern world 
where the influx of information is rapid and scientific knowledge very quickly be-
comes outdated. 
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Abstract
The article discusses the process of regional natural and recreational systems formation, me-
thodological basis for the creation of them, which is the concept of ecological networks (envi-
ronmental systems) and regional recreational systems (RRS). Analyzed in the article is the 
formation of five regional conservation and recreation systems: western, northeastern, cen-
tral, eastern and southern, with developed environmental and recreational infrastructure. It 
is considered in the context of a network of national parks (NNP) and the Regional Landscape 
Parks (RLP) development as multifunctional environmental and recreational areas, the cre-
ation of which is directed to meet the growing needs of the population in a natural habitat. 
The representativeness of Ukrainian landscape areas network of NPP and RLP is reviewed. 
Their highest density was observed in the Ukrainian Carpathians and zone of broadleaf fo-
rests, where one park occurs per 3.4 and 4.9 thousand square kilometers respectively. The 
density of the NNP is the lowest in forest-steppe, coniferous-broadleaf forest and steppe 
zones, with one park per 19.10; 18.29; 18.31 thousand square kilometers respectively. The 
combined development of local recreation and environmental systems causes the creation 
of eco-stable framework that will ensure the conservation, anthropological and recreational 
functions of geosystems in Ukraine. 

Key words: national parks; nature management; regional environmental protection systems; 
regional environmental protective and recreational systems; regional landscape parks; 
regional recreational systems.

Relevance of the research

 There are complicated processes of economic complex transformation because of 
stagnation phenomena in the economic sphere, as well as positive dynamic trends 
in the environmental and recreation spheres. This is due to the need to form new 
spatial and functional relationships in both production and social spheres, restruc-
turing of the industries and reorientation on its own natural resource base.

Trends in environmental and recreational relations appear in the formation  
of regional natural and recreational systems, methodological basis for the creation 
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of which is the concept of ecological networks (environmental systems) and region-
al recreational systems (RRS).

The formation of regional environmental and recreational systems was consid-
ered in the context of a network of national parks (NNP) and the Regional Landscape 
Parks (RLP) as multifunctional in Environmental Protection and recreational areas, 
the creation of which is directed to meet the growing needs of the population in 
a natural habitat.

The main material 

In three decades of formation period of national parks network (NNP) Ukraine 
demonstrates dynamic changes of multifunctional preserves and recreation cate-
gory. During the 1980s only 3 NNP were created, during the 1990s – 8 NNP, during 
the first decade of the 21st century 33 national parks were formed. As of Jan 1, 2014 
there were 48 national parks with a total area of 1,221,805 ha, which covers 2.1% of 
Ukraine, and 77 RLP with a total area of 768,980 hectares, representing 1.27% of the 
territory of Ukraine. National natural areas and regional landscape parks constitute 
about 50% of the natural reserve fund in Ukraine.

The largest number of national parks is situated in the following regions: Ivano-
-Frankivsk (5) Chernihiv (3), Volyn (3), Kherson (3), Lviv (3), Kharkiv (3), Chernivt-
si (3), Transcarpathian (3) (pic.1). There are no national parks in Zhytomyr, Kiro-
vohrad and Dnipropetrovsk. The largest number of RLP are found in the following 
administrative areas: Crimea (15), Kharkiv (7), Donetsk (6), Kiev region (6), Myko-
laiv (5), Poltava (5). There are no RLP in Volyn, Zhytomyr, and Kherson.

This shows the central role of multifunctional environmental protection and 
recreational groups at the present stage of building protective network.

Recreational and nature reserve management today should be considered as 
ecostabilising types of nature, whose share in the spatial structure of regional eco-
nomic systems increases significantly and provided the national program is imple-
mented, the national ecological network will be 30%. Together with the forest, wa-
ter and meadow-pasture agricultural nature management, their share of the optimal 
spatial aspect would be up to 50–60% of the total area that would enable construc-
tive total balance of nature management in the region.

Conceptual approaches to the landscape and ecological area optimization were 
developed by M.D.Hrodzynskyi during 1993–2005. They involve a series of phased 
approaches. In particular – the definition of the landscape and environmental crite-
ria and priorities of regional economic systems; optimization of ratio between eco-
nomic and natural lands; optimization of biocentral network structure of landscape 
system, which is natural canvas for prospective ecological networks. 

Recreational and nature management conservation in the face of complicated 
ecological and geographical situation in Ukraine has nowadays a priority character. 
Their development is confined to the spatial structures of regional ecological net-
works. Traditional recreational regions of Ukraine are – Carpathian, Black Sea, Azov 
Sea, Crimea. These are the crucial types of environmental management in the de-
velopment of economic complex. In such regions as Podillia, Western Polissia, East-
ern Polissia the development is in second place right after agriculture and forestry 
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management. In other regions of Ukraine development of reservation and recre-
ational environmental management, takes second place, though, but it is important 
for balanced regional nature management. 

A number of features appears when we consider the spatial placement of NNP 
and RLP. Geographical restriction of NNP and RLP and their functional features make 
it possible to distinguish within territory of Ukraine several regional environmental 
and recreational systems (RERS).

Tab. 1. The network of national parks in Ukraine.

№ Title of NPP Year of 
foundation

Administrative-territorial 
restriction

Physical-geographical 
restriction

Square, 
ha

1 Carpathian 1980 Ivano-Frankivsk region Ukrainian Carpathians 50 495
2 Shatskyi 1983 Volyn region Poliskyi region 48 977
3 Synevir 1989 Transcarpathian region Ukrainian Carpathians 40 400
4 Azov-Sivash 1993 Kherson region,Crimea Southern steppe subzone 57 400
5 Vyzhnytsky 1995 Chernivtsi region Ukrainian Carpathians 7 928
6 Podilski Tovtry 1996 Khmelnytsk region Western Ukrainian region 261 316
7 Holy Mountains 1997 Donetsk region Northern steppe subzone 40 589
8 Yavorivskyi 1998 Lviv region Western Ukrainian region 7 108
9 Desna-Starogutskiy 1999 Sumy region Poliskyi region 16 215

10 Skolevski Beskydy 1999 Lviv region Ukrainian Carpathians 35 261
11 Uzhansky 1999 Transcarpathian region Ukrainian Carpathians 39 159
12 Hutsulshchyna 2002 Ivano-Frankivsk region Ukrainian Carpathians 32 271
13 Galytskyi 2004 Ivano-Frankivsk region Western Ukrainian region 14 685
14 Homilshanski forests 2004 Kharkiv region Southern steppe subzone 14 315
15 Ichnyansky 2004 Chernihiv region Forest-steppe zone 9 666
16 Great meadow 2006 Zaporizhia region Southern steppe subzone 16 756
17 Mezynskyi 2006 Chernihiv region Poliskyi region 31 035
18 Holosiyivsky 2007 c. Kyiv Forest-steppe zone 4 521
19 Prypyat-Stohid 2007 Volyn region Poliskyi region 39 216
20 Down Dnister 2008 Odesa region Middle steppe subzone 21 311
21 Enchanted land 2009 Transcarpathian region Ukrainian Carpathians 6 101
22 Zalissia 2009 Chernihiv region Poliskyi region 14 836
23 Belozerskyi 2009 Kyiv, Cherkasy region Forest-steppe zone 7 014
24 Slobozhanskyi 2009 Kharkiv region Forest-steppe zone 5 244
25 Pyryatynskyi 2009 Poltava region Forest-steppe zone 12 028
26 Dzharylgachskyi 2009 Kherson region Southern steppe subzone 10 000
27 Dvorichansky 2009 Kharkiv region Forest-steppe zone 3 131
28 Cheremoskyi 2009 Chernivtsi region Ukrainian Carpathians 7 117
29 Siversko-Donetskyi 2009 Luhansk region Northern steppe subzone 7 007
30 Dermansko-Ostrozkyi 2009 Rivne region Western Ukrainian region 1 648
31 Kremenets mountains 2009 Ternopil region Western Ukrainian region 6 951
32 The charming harbor 2009 Crimea Crimea steppe region 10 900
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33 Nyzhnosulskyi 2009 Cherkasy, Poltava 
regions Forest-steppe zone 18 635

34 North Podillia 2009 Lviv region Western Ukrainian region 15 588

35 Biloberezhzhia 
Sviatoslav 2009 Mykolaiv region Southern steppe subzone 35 223

36 Karmelyk Podillia 2009 Vinnytsia region Forest-steppe zone 16 518
37 Tuzly Lagoons 2010 Odesa region Middle steppe subzone 5 244
38 Khotyn 2010 Chernivtsi region Western Ukrainian region 9 446
39 Verhovynskyi 2010 Ivano-Frankivsk region Ukrainian Carpathians 12 023
40 Pryazovskyi 2010 Zaporizhia region Southern steppe subzone 78 127
41 Oleshkivski sands 2010 Kherson region Southern steppe subzone 8 020
42 Tsumanska Pushcha 2010 Volyn region Western Ukrainian region 33 475
43 Meotyda 2010 Donetsk region Northern steppe subzone 20 720
44 Blue Mountain 2010 Ivano-Frankivsk region Ukrainian Carpathians 10 866
45 Dnister canyon 2010 Ternopil region Western Ukrainian region 10 830
46 Buzkyi Gard 2009 Mykolaiv region Northern steppe subzone 6 138
47 Hetman 2009 Sumy region Forest-steppe zone 23 360
48 Small Polissia 2013 Khmelnytsk region Mixed forest zone 5 999

Ukraine in general 1 221 805

Source: Own study

North-western environmental and recreational system consists of 8 adminis-
trative regions which include 22 NNP and 18 RLP. According to the amount of reser-
vation factors of natural systems, quality and variety of natural recreational resourc-
es, preservation of ethnic and cultural traditions and customs, and unique geograph-
ic location it can be considered the most promising RERS in Ukraine. It is focused 
on more than 5.2 million local city residents, more than 5 million village residents, 
a large number of tourists and visitors from other regions of Ukraine and abroad. 
One of the main problems of prospective development is the absence of a  balanced 
approach to using natural resources and as a result complication of ecological and 
geographical situation ensues.

In northeastern part of Ukraine the formation of RERS is based on the func-
tioning of 9 NNP and 13 RLP. They are situated within Kyiv, Chernigiv, northern 
Sumy and Poltava regions. What makes it stand out is the high degree of natural 
unique landscapes, convenience of transport, geographical position and proximity 
of the capital center. It is focused on 5 million city residents of Kyiv region with Kyiv, 
Chernigiv, northern Sumy regions and about 2 million village residents. Radioeco-
logical situation of the territory is negative reinforcement for further investment 
and comprehensive development of the region.

Eastern RERS is formed in an industrial region of Ukraine on the territory of 
Kharkiv, the northern part of Donetsk, Luhansk, southern Sumy and eastern part of 
Poltava regions. There are 6 NNP and 14 RPL concentrated there. The characteristic 
feature is a low level of natural landscapes and their preservation together with the 
highest potential in Ukraine urborekreantiv. Regional landscape parks situated not 
far from urban ecosystems have been developed here. Its further development is 
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associated with the need of costly environmental investment measures to support 
the general ecological status of humanized landscapes. 

Southern RERS has a significant potential in natural recreational resources. It 
can be characterized by a developed recreational infrastructure, which includes 10 
national parks and 23 RLP. Some problem factors of its development are general 
deterioration of ecological and geographic situation, which is a result of the grow-
ing pollution of the Black Sea and Azov Sea, degradation of natural systems coastal 
landscapes due to breaking rules of recreation on natural systems. Southern region 
is a traditional place for summer vacation for people from all Ukrainian regions and 
also for people from such countries as Russia, Belarus and Moldova. 

Fig. 1. Network of national parks of Ukraine (radius shows the availability of weekend trips)
Source: Own study

There is also the establishment of Central Ukrainian RERS, which includes Vin-
nytsia, Cherkasy, Kirovohrad, Dnipropetrovsk and northern Mykolaiv regions. With-
in this borders there are 3 NNP and 10 RLP. There is a low level of natural landscapes 
preservation, the environmental measures introduction together with available nat-
ural recreational resources of regional significance. One of the most relevant prob-
lems of the region is unbalanced land use. The creation of some national parks de-
signed during the 1980s is planned. These are Central Podillia NNP and “Cherkasy 
boron”, as well as “Cold ravine” and Orilskoho. 

As for the representativeness of landscape zones network in NNP and RLP, their 
highest density is noted in the Ukrainian Carpathians and the zone of broadleaf for-
ests, where one park occurs per 3.4 and 4.9 thousand square kilometers respective-
ly. The density of the NNP is the lowest in forest-steppe, coniferous-broadleaf forest 
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and steppe zones, with one park per 19.10; 18.29; 18.31 thousand square kilome-
ters respectively. The highest density of national parks is found in forest broadleaf 
are (8.25%) due to the area of “Podilski Tovtry”. The lowest is in the forest-steppe 
zone (0.52%) because of the existence of small national parks (List 2).

The final stage of national ecological network formation is currently in progress 
in Ukraine. New NNP are added as national ones, while RLP ‒ as regional elements 
of prospective ecological networks. This would facilitate the integration of environ-
mental and recreational networks into a unified one.

Tab. 2. National parks within the landscape regions of Ukraine

Landscape 
regions

LR square 
(thousand km2)

Share of natural 
lands, %

Density of NNP 
(quantity 

/thousand km2)

Share of NNP 
square, %

Coefficient of 
anthropogenic 

landscape 
transformation, Cat

Mixed forest 
zone 91,486 65,9 1/18,297 1,64 5,10

Broadleaf forest 
zone 43,767 27,7 1/4,863 8,25 6,93

Forest-steppe 
zone 190,556 22,2 1/19,055 0,52 7,22

Steppe zone 238,066 21,2 1/18,312 1,39 7,30
Ukrainian 
Carpathians 34,054 62,4 1/3,405 7,07 5,01

Mountain 
Crimea 5,824 42,5 – – 4,78

Ukraine in 
general 603,745 30,9 1/12,845 1,96 6,86

Source: Own study

The process of extensive NNP and RLP formation takes place in Ukraine. It is 
focused on preservation of natural systems and the needs of internal and interna-
tional tourism and recreation, including health, cognitive and educational areas. The 
formation of five regional environmental and recreational systems (RERS) ‒ north-
western, northeastern, central, eastern and southern is noticeable in the spatial as-
pect. Combined development of territorial recreational and environmental systems 
is the guarantor of creation of an eco-stable framework that will ensure the conser-
vation, maintenance and recreational functions of Ukrainian geosystems.

Conclusion

Formation of RERS in Ukraine is the result of the natural reserves and recre-
ational nature management development. Its role and functions are particularly rel-
evant to the process of sustainable environmental management.

These spatial and functional structures are part of national and regional ecolog-
ical networks that provide favorable natural habitat for the population. 
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RERS’ territories fall under a special regime of nature management (about 30% 
of the territory) within ecological networks, and therefore contribute to the forma-
tion of eco-safe environment. 

RERS contribute to balancing of the ecological equilibrium of regional geosys-
tems, localization of techno genesis processes, the restoration of relationships in the 
environmental area frame, preventing threats to different vital processes.

Within the territory of Ukraine the formation of five regional recreation and 
environmental systems is taking place: western, northeastern, central, eastern and 
southern with developed environmental and recreational infrastructure. The com-
bined development of local recreational and environmental systems is a guarantee 
of creating an eco-stable framework that will ensure the conservation, anthropolog-
ical and recreational functions of geosystems in Ukraine.
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Abstract
The article presents segmentation of tourist products buyers in the Luboń Wielki area. The 
results are shown in the context of attempts to create market for tourist services in Beskid 
Wyspowy. Tourist profile was created based on the monitoring of tourism traffic and surveys, 
including the perception of the image of this part of the mountains. Elements registered as 
essential in the planning and development of tourist services are: the existence of two peaks 
in the daily presence of tourists, predominance of individual hikers, specialisation for cycling 
routs and the close relationship between the intensity of tourist traffic and meteorological 
conditions. There are significant differences in terms of planned and actual traffic on tourist 
routs, without relation to the location near the potential tourist attractions. Tourists more 
often consider as such PTTK shelters and approach of the Rabka spa, than for example, the 
values of Inanimate Nature Reserve of Luboń Wielki.

Key words: Beskid Wyspowy; Luboń Wielki; tourism; tourist product; tourist profile; tourist 
traffic

Introduction

There is an increasing number of detrimental effects on the environment and there-
fore those aspects of anthropopresion should be monitored. The monitoring process 
should be focused on the intensity of tourists traffic, changes in its distribution in 
space, tourist’s profile and preferences as well as research on its influence on lo-
cal economy. Tourism in the mountain areas, characterised by increasing indexes 
of co-existing services, is often seen as a mass, wild-spread occurrence (Warcho-
lik, Semczuk 2011). One of the example areas with the intense anthropopresion is 
Beskidy Mountains, including Beskid Wyspowy, with its fast developing, qualified 
and mass, mountain tourism. It is the part of Beskidy Mountains that is relatively 
easy to reach for tourists. Its landmark is Luboń Wielki, with the only one exist-
ing PTTK (National Polish Tourist Association) mountain shelter in this region (Ma-
tuszczyk 2004).

The results of research on tourist traffic in Luboń Wielki region are presented 
below. This research was conducted in 2013 and led to conclusions on the intensity 
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of tourist traffic and its distribution in space. The author could also single out the 
parts of tourist routs with the highest rank of tourists attendance. Additionally, in-
formation about the tourist profile and perception of the Luboń Wielki area among 
tourists and visitors has been gained. The main reason for segmentation of tourist 
product buyers was to help with creating the market for tourists services, especially 
meant by the range and kinds of services. 

The research on structure and scale of tourism traffic in the mountain areas in 
Poland are carried out mainly in protected areas, e.g. Pieniński National Park (Fis-
chbach, 1985; Warcholik, Majewski, Kiszka 2010), Tatrzański NP (Baścik, Czubernat, 
Pociask-Karteczka 2007; Czubernat 2005; Marchlewski 2005), Gorczański NP (Pop-
ko-Tomasiewicz 2007; Semczuk 2012), Bieszczadzki NP (Prędki 2006), Babiogór-
ski NP (Arcikiewicz 2012; Hibner 2013), Magurski NP (Mroczka, Krauz 2010), Góry 
Stołowe NP (Prószyńska-Bordas 2008) and Karkonoski NP (Wieniawska-Raj 2007). 
Large number of articles investigates tourists’ impact on the environment in many 
different regions of Polish mountains, and is based on the studies on the anthropo-
presion on the relief (Czochański 2000; Fidelus 2008; Gorczyca 2000; Kasprzak 
2005; Krusiec 1996; Łajczak 1996; Szydarowski 2000; Wałdykowski 2006), soil 
(Czapski i Mizgajska 1996; Degórski 2002; Łajczak 1996; Prędki 2002) and flora 
(Guzikowa 1982; Skawiński 1993; Skawiński, Krzan 2002).

The survey took place in 2013 over the course of 11 days (15–22nd Sept., 2nd 
Nov., 3rd Nov., 1th Nov.), ten hours per day, constantly between 9 am and 6 pm.; 1628 
tourists and visitors were surveyed. The monitoring process took place during holi-
days, when the intensity of tourist traffic is high, but during regular working days as 
well. The numbers of tourist were noted in 15 min. periods. 

In the questionnaire there were questions about the direction tourists came 
from and their destination. Information about large groups and the groups led by 
the mountain guides were also contained. In the Luboń Wielki area it’s impossible 
to estimate the number of tourists based on the number of tickets and there are 
no automatic recorders on the slopes. Two hundred respondents were questioned 
in order to gain information to build a tourist profile. Counting tourists and ques-
tioning has been conducted in two places, overlooking 100% of tourist traffic in the 
Luboń Wielki area:

–– on the top of Luboń Wielk, where the blue trail from Naprawa meets the blue 
trail from Rabka and the green trail from Rabka,

–– close to the top of Luboń Wielki, where the red trail from Naprawa joins the 
yellow trail from Rabka.

The intensity of the tourist traffic in the Luboń Wielki area

The tourist traffic in Luboń Wielki area is created by both the visitors, con-
stituting 60% of people registered with monitoring (one – day visitors in Beskid 
Wyspowy, as declared by 40% of people questioned) (table 1) and tourists. The lat-
ter group declared their stay in the area as lasting for: a weekend – 18%, 3–7 days 
– 10% and more than 7 days – 8% of them. The inhabitants of the communes in the 
Luboń Wielki area constituted 5% of the people registered on the upper part of the 
mountain. 
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During the whole period of the survey, only 11,1% of the tourists were organ-
ized groups. 

In the case of Luboń Wielki tourist traffic can be considered as uniform; there 
are no parts of the tourist trails with significantly heavier traffic, stating disadvanta-
geous situation and being noticed in many parts of the mountains in Poland.

Tab. 1. The duration of stay of the tourists in Luboń Wielki area [%] L – the summit of Luboń Wielki, 
BW – Beskid Wyspowy 

The origin of tourists/ visitors
(voivodeship)

1 day weekend 3-7 days More than
 7 days

L BW L BW L BW L BW
Dolnośląskie 5 0 15 11 0 14 8 7
Lubelskie 1 0 0 0 0 0 0 7
Łódzkie 2 0 0 7 0 0 0 0
Małopolskie 78 93 59 61 43 31 23 50
Mazowieckie 2 0 11 7 21 11 8 7
Opolskie 2 0 0 0 0 6 0 0
Podkarpackie 1 0 0 4 0 0 0 0
Pomorskie 0 0 4 4 0 3 15 7
Śląskie 6 5 11 7 21 23 15 0
Świętokrzyskie 0 0 0 0 0 3 8 0
Warmińsko-Mazurskie 0 0 0 0 0 0 15 14
Wielkopolskie 2 2 0 0 14 9 0 0
Zachodniopomorskie 0 0 0 0 0 0 8 7

Source: Compiled by the author

During the period of this survey tourist traffic in the Luboń Wielki summit area 
could be depicted as stated below: 

–– 27,7% of the tourists used the red trail to hike up, which gives 41 pers/24 ho-
urs (maximum during the “long weekend” in August, 80 pers/24 h),

–– 20,9% used the yellow trail (31 pers/24 h; “long weekend” 50 pers/24 h),
–– 20,0% used the green trail (30 pers/24 h; “long weekend” 70 pers/24 h),
–– 17,1% used blue trail Rabka – Luboń (25 pers/24 h),
–– 13%used blue trail Naprawa – Luboń (19 pers/24 h; “long weekend” 50 

pers/24 h).
Only 1% of tourists used unmarked trails, which gives 2 persons/24 h on 

average. 
The red trail is considered as the main trail to hike up (table 2), while the high-

est percentage of tourists declared the blue trail Luboń Wielki – Rabka as the main 
route to hike down. The red and yellow trails have been most often chosen by organ-
ised groups. 
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Tab. 2. Hike up and hike down trails in the Luboń Wielki area during the survey period (15-22.08.2013, 
2.11.2013,3.11.2013,11.11.2013)

The trail
Tourists and visitors

The number of 
hikers up % hikers up The number of 

hikers down % hikers down

Red 452 27.8 378 23.2
Yellow 341 20.9 256 15.7
Green 326 20.0 332 20.4
Blue (R) 280 17.2 448 27.5
Blue (N) 212 13.0 205 12.6
Off the trail 17 1.0 9 0.6
Summary 1628 100.0 1628 100.0

Source: Compiled by the author

Fig. 1. The intensity of tourist traffic in the Luboń Wielki area (monitored 15-22.08.2013, 2.11.2013, 
3.11.2013, 11.11.2013)
Source: Compiled by the author

During the investigated period the highest intensity of tourist traffic in the 
Luboń Wielki area was noticed between 11.45 am and 4.00 pm (figure 1). The larg-
est number of tourists hiking up was observed between 12.15 pm and 12.45 pm, 
while of those hiking down between 2.15 pm and 2.30 pm. 

The domination of hikers down to hikers up before 9.30 am results from the 
fact that tourists staying overnight in the mountain shelter only start their trip. Until 
1 pm hikers up are in majority, and afterwards the tourists and visitors leaving the 
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summit area. Around 3 pm the increasing number of hikers up has been noticed 
again (figure 1). Before 1 pm the general number of tourists is increasing, as they 
started their trip in the early morning hours and rest at the summit. Starting from 
around 3 pm the second rise in number of tourists is observed, and those are the 
ones who started their tips in early afternoon or execute long – way marches in the 
Beskid Wyspowy area. After 4 pm the number of tourists on the summit is constant-
ly decreasing. 

Bikers constituted only 2,9% of visitors during the surveyed period. Half of 
them used the blue trail from Naprawa to get to the summit, while 16,8% used 
red trail, 14,6% – green one and 12,5% used blue trail from Rabka. The most often 
chosen trails to run down Luboń Wielki were: the blue one to Naprawa (58%), the 
red one (27,1%), and the blue one to Rabka (8,3%). 6,8% of bikers used the off 
road paths. 

One of the most important factors, affecting the intensity of tourist traffic dur-
ing the period of the survey, was the weather. Comparing to the other mountain ar-
eas characterised in the literature, intense rainfalls had a relatively big impact on 
the reduced number of people on the trails. There was only one person visiting the 
Luboń Wielki summit on the 21st Aug. 2013 (to compare with the largest number  
of tourists on 15th Aug. 2013 – 431 people); the reason was intense rainfall during 
the monitoring period that day. The cloudless day of 15th Aug. 2013 was the be-
ginning of so called “long weekend”, noticeably standing out in the tourists number 
statistics (table 3).

Tab. 3. The number of tourists and visitors on the Luboń Wielki summit in the following days:  
15–22.08.2013, 2.11.2013, 3.11.2013, 11.11.2013

15.08 16.08 17.08 18.08 19.08 20.08 21.08 22.08 2.11 3.11 11.11
425 203 248 322 76 57 1 106 90 45 55

Source: Compiled by the author

Tourist profile and the perception of the image of Luboń Wielki

The average age of people on the Luboń Wielki summit was 37, and the oldest 
person was 76 years old. The largest group were tourists in the age group of 30–39 
years old (40%) and the rest as follows: 20–29 y.o. (23%), 40–49 y.o. (23%) and 
50+ (12%). This characteristic is similar to the other studies on the mountain areas 
in Poland (Hibner 2013; Prędki 2006; Wieniawska-Raj, 2007; Warcholik, Semczuk, 
2011). What is distinctive in this particular case, is the low percentage of tourists 
younger than 20 years old (2%) in comparison to other areas of Polish mountains. 
The reason might be the low number of the organised school groups. The fact that 
Beskid Wyspowy is not very popular among the youngest tourists can be seen in the 
number of tourists born between 1986 and 1990, which is three times lower than 
the number of tourists born in the years 1981–1985 (table 4)
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Tab. 4. Age structure [%] of the tourists and visitors on Luboń Wielki summit. 
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Similar to other mountain areas in Poland with the trails relatively easy to hike, 
the gender ratio among tourists is nearly one to one (women – 51% , men – 49%). In 
the case of mountain areas in Poland, visibly lower percentage of women is noticed 
in the highest parts of Tatra National Park (Marchlewski 2005).

Tourists with a university education represent 73% of respondents (with high 
school education – 18%, with college and trade school education – 9%). These re-
sults can be confirmed by the research on other mountain areas in Poland (Arcik-
iewicz 2012; Hibner 2013; Prószyńska-Boras, Markiewicz 2011; Wieniawska-Raj 
2007; Warcholik, Majewski, Kiszka 2010); when it comes to the Luboń Wielki case, 
it can be led from the small number of organised group, and among them school 
groups. 

The structure of origin of the tourists on the Luboń Wielki summit confirms  
the results of the research conducted in the adjacent parts of the Carpathians (Hi-
bner 2013; Prószyńska-Bordas, Markiewicz 2011; Warcholik, Kiszka, Majewski 
2010). 69% of the people on the Luboń Wielki summit came from małopolskie 
voivodeship (table 5).

Tab. 5. The origin of tourists visiting Luboń Wielki summit

The origin (voivodeship) of 
the tourists/visitors.

Altogether
%

Yellow 
trail

%

Green 
trail

%

Blue trail (R)
%

Red trail
%

Blue trail 
(N)
%

Małopolskie 69.3 3 11 0 8 0
Śląskie 8.5 11 4 7 13 0
Dolnośląskie 6.5 11 4 7 5 0
Mazowieckie 4.6 61 61 75 66 100
Wielkopolskie 2.6 0 7 7 0 0
Pomorskie 2.0 3 4 0 3 0
Łódzkie 1.3 6 0 0 0 0
Warmińsko-Mazurskie 1.3 0 0 0 5 0
Zachodniopomorskie 1.3 0 0 4 0 0
Lubelskie 0.7 0 4 0 0 0
Opolskie 0.7 0 7 0 0 0
Podkarpackie 0.7 3 0 0 0 0
Świętokrzyskie 0.7 3 0 0 0 0

Source: Compiled by the author
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When it comes to incidence of reaching the Luboń Wielki summit, predomi-
nance of first time hikers is easily noticed; those who came here for the second time 
constituted 16%, third time – 8% and 18% of tourists were there more than three 
times. This structure is similar to other parts of Beskidy Mts (Arcikiewicz 2012; 
Prędki 2006) but different from the parts of the visually attractive, monitored areas 
in national parks in Polish mountains. (Prószyńska-Bordas, Markiewicz 2011; Hib-
ner 2013). The arrangement of the tourist trails, converging at the destination point, 
gives the opportunity to reach the summit again in various ways (table 6).

Tab. 6. The incidence of visiting Luboń Wielki by the variants on the trails [%]
First visit Second visit Third visit Forth and more

Blue (R) 63.0 25.9 3.7 7.4
Green 62.1 10.3 6.9 20.7
Yellow 60.0 17.1 8.6 14.3
Red 55.3 13.2 13.2 18.4
Blue (N) 42.9 19.0 9.5 28.6

Source: Compiled by the author

The highest percentage of tourists staying overnight in the Luboń Wielki area 
or in Beskid Wyspowy in general stay for the night in Rabka Zdrój (42% of re-
spondents), 14% stayed in Mszana Dolna, while others stayed in Lubień, Krzeczów, 
Tenczyn, Naprawa and Szczyrzyc. Only 12% of tourists stayed overnight at the PTTK 
shelter on Luboń Wielki. As the shelter has only 25 beds (10 in the main building) its 
main role is gastronomical and being a shelter in case of difficult weather conditions. 

Tab. 7. The localisation of accommodation points used by tourists reaching Luboń Wielki summit [%].
Duration of stay

2 days 3–7 days More than 7 days
Rabka-Zdrój 26.7 42.9 63.2
PTTK Shelter Luboń W. 16.7 17.1 10.5
Mszana Dolna 10.0 14.3 10.5
Others 46.7 25.7 15.8

Source: Compiled by the author

The quality of the accommodation has been evaluated as 7 in the 1–10 scale; the 
highest rating has been given to Rabka. 

Public transport was sufficiently satisfactory for the tourists (the average rat-
ing 5.5). It was rated the highest by the tourists and visitors using the trails starting 
from Rabka and Naprawa, which are very well communicated with “Zakopianka”. 

When it comes to the quality of the roads, the respondents in their opinions 
pointed good access to the starting points of the trails located close to “Zakopianka” 
(average rating – 6.5, the highest for the roads to Naprawa – 7). 

The respondents rated relatively low the availability of parking places in the 
starting points of the trails to Luboń Wielki, the average rating was 4. During the 
periods of intense tourist traffic the number of parking places in the starting point of 
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the trails is highly insufficient. The best opinion has been given to the parking with 
the gastronomy points localised at the beginning of the blue trail from Naprawa. 
Considering the fact that this is the trail most often chosen by the tourists visiting 
the area more than once (table 6), the factors of public transport, roads quality and 
availability of the parking places should be recognized as very important to the pro-
cess of creating tourist traffic in this part of Beskid Wyspowy. 

The main factor influencing the choice of particular trail to Luboń Wielki are 
tourist attractions (37% of respondents). Tourists also take into consideration the 
time necessary to pass the trail to the very summit, communicative availability of 
starting points and the possibility of using different trails to hike up and down. Only 
one out of ten tourist does not think of the variants of the trails before starting hik-
ing up. 

To realise the criteria used to choose the trails, it is very important to under-
stand and define the concept of a tourist attraction (table 8). In the questionnaire 
with open questions, 2/3 of the respondents mentioned as the main attractions: 
viewing panorama from the summit, PTTK shelter, close distance to Rabka Zdrój, 
and the availability of hiking trails. Wide clearings are an important attraction in the 
Beskid Wyspowy, as the peaks are in significant distance from one another, mostly 
wooded, with sparse viewing points (Mogielica, Miejska Góra, Jaworz). In the case 
of PTTK shelter, only few tourists mentioned the history and the rareness of the 
building having sleeping room with the windows overviewing the four quarters of 
the globe. When it comes to trails, tourists appreciated the variety of trails, which is 
not a common situation in the large parts of the Beskidy Mts. Rabka Zdrój, with its 
attractions, has been mentioned as the main accommodation area.

Tab. 8. The main attractions of Luboń Wielki area in the tourists’ and visitors’opinion.
The attraction % of opinions The attraction % of opinions

Panorama views 22.0 „Luboń Wielki” preserve 5.0
PTTK shelter 14.5 Vicinity of Chabówka 2.8
Rabka Zdrój Spa 11.7 Regional architecture 2.8
Availability of trails 10.3 Perć Borkowskiego 2.5
Neighbouring peaks of Beskid 
Wyspowy 8.1 Stone run (gołoborze) 1.7

Nature values 7.5  „Krzysie” clearing 1.4
Silence 5.6 Others 4.2
Others: short – wave transmitter, clear air, the rocks, local cusine, elevation

Source: Compiled by the author

There were significant discrepancies between information about particular 
attractions in the documents on preserving strategies, as well as any kinds of pro-
motional materials, and the actual knowledge tourists had. This includes the stone 
run (gołoborze), Perć Borkowskiego, panoramic “Krzysie” clearing (figure 2) and the 
“Luboń Wielki” preserve. 
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Fig. 2. Tourists on „Krzysie” clearing, heading Luboń Wielki 
Source: W. Warcholik

The statistics presented above prove the fact that only a small percentage of 
tourists hiking up to Luboń Wielki summit familiarise themselves with a map of 
the region and the trails or gaine any information about them. This statement can 
be supported by the way the tourists chose the trails: the yellow trail, with a lot of 
tourists attractions, was chosen as often as the red and blue ones, described in the 
literature as not that interesting and picturesque (Matuszczyk 2004). The number 
of tourists on particular trails (table 5) proves the thoroughness of choosing the 
interesting trails to hike the tourists coming from distant parts of Poland, in contrast 
to tourists from Małopolska, who have strictly recreational purposes.

Conclusion

Tourist traffic is a dynamic process, in particular the one-day kind of tourism, 
like every day, weekend or holiday rest. It has been proved by the results of the sur-
vey on tourist traffic in Luboń Wielki area presented above. Segmentation of tour-
ists, based on the statistics containing only those who stayed overnight in the area 
at least once, in the registered accommodation places, gives a limited or untrue pic-
ture of the tourist traffic and tourist profile in the Beskid Wyspowy area. Therefore, 
it should be systematically supplemented by the results of the monitoring process. 
Apart from the traditional forms of tourism, like hiking, cross-country skiing and 
ski-touring (not monitored, as well as other forms of winter tourism), there are new 
forms of spending time actively in Beskid Wyspowy. People biking, horse riding, run-
ning or choosing nature trails coustitute, however, a small percentage of those ap-
pearing at the Luboń Wielki summit. Excellent conditions for hiking – a dominating 
form of tourism in the area, should come along with the ability to use the natural val-
ues of the area. At the same time the process of tourist industry developing should 
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not impact the attractiveness of the area itself. In 2014 a new trail was marked – The 
Main Trail of Beskid Wyspowy “Beskid Islands” (Beskidzkie Wyspy). It is 320 km long 
and it joins 53 peaks including Luboń Wielki and 38 localities. It follows some old 
and some newly marked trails, and those who pass all the trails are awarded with 
a gold or a silver badge. 

On the other hand, there would be the regulations of tourist traffic in Luboń 
Wielki consequential to the existence of “Natura 2000” and the “Luboń Wielki” pre-
serve. Those regulations include: protection of the cave entrances and every-year 
monitoring of their conditions, removing litter and pollutants, modification of the 
yellow trail with installing new signboards, removing vegetation encroaching the 
scree as well as preserving beechwoods (Dentario glandulosae-Fagetum, Luzulo 
nemorosae-Fagetum) and fir-spruce forests in the lower wood section by necessary 
pruning and modifications of species composition.

The demographic segmentation does not give the full picture of preferences and 
behaviour of the tourists in the Luboń Wielki area. For that reason, the profile of 
a tourist has been completed with opinions, ratings and perception of tourist attrac-
tions. The most important elements of planning tourism servicing and management 
in Beskid Wyspowy, and in particular in Luboń Wielki area, are: two peaks in dai-
ly attendance of tourists on the summit, domination of individual hikers and close 
correlation between the number of tourists and the weather conditions. The most 
important observations include the differences between the spatial distribution and 
intensity of tourist traffic planned by the local authorities, and the real ones. At the 
same time there is no direct correlation between the intensity of tourist traffic on 
certain parts of the trails, and the location of the tourists attractions next to them.
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