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Od Redakcji 

 

W nowym numerze czasopisma, wydawanym przez Wyższą Szkołę 

Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, znajdziecie Państwo wiele intersu-

jących tematów. Artykuły prezentowane tym razem dotyczą głównie kwestii  

z zakresu turystyki, geografii i marketingu, przedstawiamy także niektóre ba-

dania naukowe, m.in. prowadzone przez pracowników naszej Uczelni. 

Pierwsza grupa artykułów dotyczy zarządzania w turystyce na przykła-

dzie produktów turystycznych. Prof. Sándor Némethy, pracujący na uniwer-

sytetach w Pécs i Göteborgu oraz Ádám Bartos z Georgikon Faculty w Keszt-

hely przedstawili problem zarządzania terenami transgranicznymi na przykła-

dzie programu turystyki jeździeckiej na Węgrzech i w Słowenii; prof. AWF 

Kraków, Zygmunt Kruczek wraz mgr Kariną Przybyło-Kisielewską z Hotelu  

BRISTOL ART & Medical SPA w Busku-Zdroju i dr Moniką Knefel z Izby 

Gospodarczej Krąg Turystyki Zdrowotnej zajął się tematem znaczenia produk-

tów regionalnych w turystyce zdrowotnej.  

Naukowcy z Instytutu Ekonomii i Turystyki we Lwowie (prof. Ihor 

Bochan, dr Oksana Kliuvak, mgr Halyna Shvets) przybliżyli problem budowa-

nia zrównoważonej gospodarki na Ukrainie; tematem przestrzeni geograficznej 

zajął się dr Grzegorz Jankowski z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej 

im. Wojciecha Korfantego w Katowicach.  

Polecamy również dwa artykuły z zakresu szeroko pojętego marke-

tingu; mgr Marcin Widomski z Uniwersytetu Jagiellońskiego przedstawił to 

zagadnienie pod kątem bariery społecznej, z jaką spotykają się organizatorzy 

wielkich imprez sportowych, natomiast dr Magdalena Różycka i mgr Elżbieta 

Chowaniec z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii z Suchej Beskidzkiej –  

w aspekcie zarządzania wizerunkiem politycznym w mediach społecznościo-

wych.  

Prezentujemy także wyniki badań naukowych – tym razem dotyczą one  

nauczania języka obcego w celach zawodowych, co jest jednym z głównych 

elementów szkolenia specjalistów w sferach ekonomicznych i turystycznych 

(Tetiana Perunchak z Instytutu Ekonomii i Turystyki we Lwowie), a także ana-

lizę badań dotyczących platformy szkoleniowej w branży turystycznej, która 

działa w Polsce, Wielkiej Brytanii i na Węgrzech  (mgr Bartłomiej Paweł Mróz 

z Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej).  

Mamy nadzieję, że poruszane tematy spotkają się z Państwa zaintere-

sowaniem – i zapraszamy do lektury. 
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Sándor Némethy 

University of Pécs, Hungary; University of Gothenburg, Sweden 

Ádám Bartos 

Georgikon Faculty, University of Pannonia, Keszthely, Hungary 

 

MANAGEMENT AND DEVELOPMENT  

OF CROSS BOUNDARY EQUESTRIAN TOURISM PROGRAMMES  

IN HUNGARY AND SLOVENIA  

 

Zarządzanie i rozwój transgranicznych programów  

turystyki jeździeckiej na Węgrzech i w Słowenii 

 
Abstract 

In the narrower sense, the equestrian industry is the sum of all areas where the horse 

is the main driver of its operation. This includes all areas of horse-related activities, 

such as all-inclusive education, use of horses in organic agriculture, horse breeding, 

equestrian tourism, horse racing, traditional historic horse-events, equestrian thera-

py, recreational riding and horseback riding are key elements. A feasibility study was 

carried out in the Hungarian – Slovenian border region to explore the possibilities for 

joint cross boundary development of horse-based tourism. Hungary's and Slovenia’s 

contemporary natural qualities provide excellent opportunities for equestrian tour-

ism. The starting point for formulating cross-boundary equestrian programme is that 

the mutually reinforcing, complex and holistic development of each sub-area can only 

produce results. We have identified the strategic goals of equestrian tourist destina-

tion development: a) people-centred and long-term profitable development; b) im-

provement of tourism reception conditions; c) attraction development; d) human 

resource development; e) PR and marketing; f) regulatory interventions / measures, 

which can be effective if they work closely with businesses, NGOs and the public 

sector (municipalities, government agencies).   

Keywords: Equestrian tourism, destination management, carrying capacity, horse-

back hiking, sleighing, horse sledding, equestrian therapy 

 

Abstrakt 

W węższym znaczeniu branża jeździecka jest sumą wszystkich obszarów, w których 

koń jest głównym motorem jej działalności. Obejmuje to wszystkie obszary działalno-

ści związanej z końmi, takie jak edukacja all-inclusive, wykorzystanie koni w rolnic-

twie ekologicznym, hodowla koni, turystyka jeździecka, wyścigi konne, tradycyjne 

historyczne imprezy konne, terapia jeździecka, a jazda rekreacyjna i jazda konna są 

kluczowymi elementami. W węgiersko-słoweńskim regionie przygranicznym przepro-

wadzono studium wykonalności w celu zbadania możliwości wspólnego transgranicz-

nego rozwoju turystyki konnej. Współczesne walory przyrodnicze Węgier i Słowenii 

zapewniają doskonałe możliwości dla turystyki jeździeckiej. Punktem wyjścia do 

sformułowania transgranicznego programu jeździeckiego jest to, że wzajemnie się 

wzmacniający, złożony i całościowy rozwój każdego podobszaru może przynieść jedy-



S. Némethy, Á. Bartos, Management and development of cross boundary… 

 

6 

nie wyniki. Zidentyfikowaliśmy strategiczne cele rozwoju turystycznego ośrodka jeź-

dzieckiego: a) ukierunkowany na ludzi i długoterminowy rentowny rozwój; b) popra-

wa warunków przyjmowania turystów; c) rozwój atrakcji; d) rozwój zasobów ludz-

kich; e) PR i marketing; f) interwencje/ środki regulacyjne, które mogą być skuteczne, 

jeśli ściśle współpracują z przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi i sekto-

rem publicznym (gminy, agencje rządowe). 

Słowa kluczowe: turystyka jeździecka, zarządzanie miejscem docelowym, nośność, 

turystyka konna, sanie, jazda na sankach, terapia jeździecka 

 

Introduction 

 

Historically, horse-breeding and riding is an integral part of Hungari-

an and Slovenian culture for over a thousand years. In the narrower sense, the 

equestrian industry is the sum of all areas where the horse is the main driver 

of its operation. This includes all areas of horse-related activities, such as all-

inclusive education, use of horses in organic agriculture, horse breeding, 

equestrian tourism, horse racing, traditional historic horse-events, equestrian 

therapy, recreational riding and horseback riding are key elements, which 

contribute to the sustainable, multiple use and conservation of the landscape 

(Fischer etr.al. 2012). In a broader sense, the equestrian sector includes all 

related activities, without which the efficient operation of the sector is un-

thinkable. Examples include infrastructure development, fodder production, 

veterinary services, the institutional system operating in the sector (public and 

non-governmental organizations, etc.). The starting point for formulating 

Cross-boundary equestrian programme is that the mutually reinforcing, com-

plex and holistic development of each sub-area can only produce results.  

 

Hungary's and Slovenia’s contemporary natural qualities provide ex-

cellent opportunities for equestrian tourism. Nowadays, the majority of people 

live in an artificial environment, which is such a break from the natural envi-

ronment that it is not uncommon among children who have not seen a horse 

yet, although in Hungary the breeding of horses has been a millennial tradi-

tion. In equestrian education, we mean not only the riding itself as practical 

training, but also theoretical training with Hungarian and Slovenian traditions 

of breeding, origin, ethology, anatomy, physiology, keeping, feeding, care and 

nursing. The study area occupies the north-eastern part of Slovenia and south-

western extremity of Hungary (Figure 1). Geographically the region is charac-

terized mainly by alternating flat and hilly areas.  
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Figure 1. Overview map of the study area 

 
 

 

The number of areas where you can ride freely in nature is almost in-

significant across Europe, with no fencing and prohibition signs. Hungary and 

Slovenia are exceptions, as tourists can go on long hiking tours in the diverse, 

exciting landscapes, can explore large areas, admire the natural beauties, ani-

mal and plant life from horseback and carriage. The cultural landscapes  

of Zala County in Hungary and the Mura Region both in Hungary and Slove-

nia, the gentle mountains and wooded hills, the surroundings of the winding 

rivers, the proximity of lakes and thermal waters, historic sites and wine re-

gions can be excellent horseback riding destinations. The territory of the Slo-

venia-Hungary border region covers 10,658 km2 in total (including Vas coun-

ty), 2/3rd of the area belongs to the Hungarian, 1/3rd to the Slovenian border 

region, divided by a border of 102 km in length.  

 

General aspects of equestrian tourism 

 

In horse tourism, horses are used as a part of the tourism product. 

They are an essential element of the tourism activity and the creation of an 

“adventure”, a memorable experience. Programme services are produced  

in natural and/or man-made environments in an environmentally responsible 

manner. Horse tourism is very extensive. Refining the definition of the 
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Fédération Internationale de Tourisme Equestre (FITE), horse tourism prod-

ucts can be classified into four main categories1:   

1. Horseback holidays; 

2. Horse-related events and tourism; 

3. Special horse related eco-agritourism (organic farming with horses and 

no heavy machines);2   

4. Horse therapy. 

 

FITE defines horse tourism as follows: recreational horse-related activi-

ty practised away from the customer's usual place of residence. Target groups 

range from professionals of the equestrian sector to persons with no prior 

experience of horses or riding. Horse tourism products include: 

1. Horseback hiking;  

2. Cross-country horseback riding;  

3. Sleighing3;   

4. Horse sledding;   

5. Workhorse shows;  

6. Assisted horseback riding;  

7. Horse shows and other horse tourism activities (such as moving logs 

and ground handling); 

8. Horseback riding training holidays and courses;  

9. Skijoring and other horse-related events, including trotting and other 

competitions; 

10. Horse related agritourism – “living on a ranch” – learning horse han-

dling on site or working on an organic farm where horses are used in-

stead of agricultural machines; 

11. Special touristic product packages where horses are a complement 

(e.g. wine festivals with horse cart transport, historic trails on horse-

back, medieval tournaments, etc.); 

12. Hunting tourism: horse carts instead of 4x4 vehicles; 

13. Hunting riding for experienced riders; 

14. Horseback archery – an ancient Hungarian tradition. 

 
1 Originally there were only two categories, but educational eco-agritourism should be 

treated as a special category due to its complexity, network-systems and target 

groups; similarly, horse therapy, which also may be regarded as a touristic product, 

requires very special competences and addresses special target groups. 
2 https://pethelpful.com/horses/Using-Horses-for-Draft-Power 
3 A sled, sledge, or sleigh is a land vehicle that slides across the surface, usually of ice 

or snow. In British English, sledge is the general term, and more common than sled. 

Toboggan is sometimes used synonymously with sledge but more often refers to  

a particular type of sledge without runners. 

about:blank
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Nature and the countryside are an essential part of the appeal of horse 

tourism. Horse tourism products include professional instruction, equipment, 

meals, and potentially also accommodation and other services. The customers 

need no prior experience of horses, and some products are specifically target-

ed for beginners. The customers can be professionals, hobbyists or beginners.   

The term horseback hiking refers to hiking in nature with a horse. 

Horseback hiking is guided professional activity where proper equipment is 

used, and safety matters are taken into account. Trips can be organized for 

riders of different skill levels. Calm and strong breeds, such as Mura horse 

(Muraközi) should be used for horseback hiking. A cross-country horseback 

riding excursion can be considered as a subcategory of horseback hiking 

products. Cross-country riding excursions are shorter and usually do not in-

clude an overnight stay. Horseback hiking products can be classified as fol-

lows:    

1. Easy – does not require previous experience of the activity; 

2. Normal – requires some experience of the activity;  

3. Demanding – requires special skills related to the activity;  

4. Very demanding – requires special skills and extensive experience  

of the activity. 

 

As a destination for horse tourists, Hungary and Slovenia are safe, ex-

otic and interesting. Nature tourism attracts visitors and horses spark interest. 

Hungary and Slovenia are still, however, not sufficiently known destination 

for horse tourism despite the increasing number of well-equipped service pro-

viders. There is plenty of potential, but most of it remains untapped.   

  The quiet, clean and spacious nature with its flora, fauna, four seasons 

and good yet variable terrain create a solid foundation for further development 

of horse tourism. With the current highlighting of environmental values, horse 

tourism has excellent opportunities for significant growth. Companies offer-

ing programme services must, however, be aware of the environmental im-

pacts caused by their activities and understand the principles of sustainable 

development. All products must be planned and implemented in such a way 

that their potentially harmful impacts are minimised (Sutcliffe et.al. 2013). 

Horse tourism is year-round business, and the unique environment in the 

southern part of middle Europe offers unique opportunities for this activity.  

The popularity of horseback riding is increasing. European horseback 

riders and horse clubs and associations are a great potential relatively close to 

Zala and the Mura region. 
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Challenges in the horse tourism entrepreneurship  

 

The number of experienced and skilled entrepreneurs working in the 

horse tourism sector is increasing steadily, but the need for skills development 

is clear. Horse tourism is a relatively new and developing field, making coun-

selling and support work a key priority. What is also especially important is 

the skill level and constant skills development of the entrepreneurs in horse 

tourism. Obtaining and retaining skilled workforce is already clearly a chal-

lenge. The training of entrepreneurs must be continuous, systematic and di-

versified.   

 

When aiming at the international market, collaboration with other en-

trepreneurs and parties in horse tourism is very important. Knowledge of in-

ternational customers is still insufficient, and more information is required to 

support product development and marketing. The products and services tar-

geted at international customers must be defined clearly, and the service pro-

viders must commit to international, often fast-paced business. This requires 

long-term focus and perseverance, high and uniform product quality, and  

a correct balance between price and quality.  

  

Existing legislation in the tourism industry does not recognise horse 

tourism as such, sometimes leading to marginalisation caused by the strict 

definitions of tourism and agricultural industries. However, legislation con-

cerning the quality requirement and safety issues of horse-related touristic 

activities and the equestrian industry in general, is well developed in Hungary. 

This is one reason why close attention must be paid to the operating condi-

tions of the horse tourism industry and the representation of its interests.   

  

The biggest problem faced by horse tourism companies is profitabil-

ity, which is often affected by the fact that horse tourism is for many a sec-

ondary occupation or an additional service. Profitability considerations may 

be neglected, and the pricing may be unrealistic. The amateurish nature of the 

activities often further distorts the pricing. Business volumes must be relative-

ly high to enable the service producers to focus on their horses and the devel-

opment of their own and their employees' skills. Tools and methods for shar-

ing knowledge in a networked environment should be developed based on 

currently available instruments, and the knowledge should be distributed as 

widely as possible. 
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Strategic principles 

 

Based on the aforementioned key issues, a set of strategic principles 

can be established to guide the recommendations of the strategic plan. The 

following strategic priorities should be taken into consideration: 

 

1. Partnerships  

A strategic partnership, particularly in the multi-faceted tourist busi-

nesses will give the participating organisations a competitive advantage and 

an opportunity to access a broader range of resources and expertise. This 

means that the partnership can offer clients distinctive skill sets and product 

lines that are different from the competition and enhance the development of 

new brands. Successful partnerships and alliances rely on the principle that 

the work involved in maintaining a partnership, and the benefits from the 

alliance are equally spread, rather than one partner carrying the load whilst the 

other reaps the benefits. The best results from a strategic partnership generally 

occur when each partner delivers excellence in service areas that are different 

but related to the other partners and where the partners are not perceived as 

adversarial in the market place and each partner can focus on its strengths, 

whilst having reliable people in other organisations to cover the areas outside 

its expertise. Partnerships among service providers are particularly important 

in equestrian tourism, since successful operation within this branch is depend-

ent on networking and the development of complex service packages. 

 

National Parks and nature conservation areas 

Work in conjunction with National Parks in the area (in Hungary the 

Balaton Upland National Park and Őrség National Park and Landscape Pro-

tection Areas) in order to advocate for access to horse trails and associated 

facilities as part of the touristic product range and management plan of these 

parks.  

 

Municipalities of the research area 

Partnerships with municipalities within the project area in relation to 

the provision of a regional facility, trail linkages, event opportunities and club 

development will constitute the structural and administrative base of the joint 

strategic development projects. 

 

Civil and professional organizations in Hungary and Slovenia  

These are the most relevant civil organizations are those, which are 

dealing with conservation of cultural heritage, social development and capaci-

ty building and promoting regional development and sustainable tourism 
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(Lagerqvist and Bornmalm, 2015) and are or can be linked to equestrian tour-

ism or other horse-related activities. Most important organizations (examples, 

far from complete): 

 

▪ The Hungarian Equestrian Federation is the main organization of the 

equestrian profession which today became the main institution of eques-

trian sports, with the main task to organize the competitions of jumping, 

dressage, military, horse cart-driving, horse-racing, horse-riding and rein-

ing.  

 

▪ The Hungarian Equestrian Tourism Public Benefit Association has been 

operating as a professional interest organization since 1998. Hungary's 

most prominent equestrian facilities have been set up to develop the sec-

tor, including the introduction and market access of equestrian facilities, 

and to improve the quality of services, by organizing training courses for 

service providers to increase the range of guests, to promote the efficient 

operation of equestrian facilities. It operates as a civil organization, its 

opinion is also sought at the legislative level, and it has the most compre-

hensive and up-to-date data on equestrian facilities offering active and 

passive riding tourism services.  

 

▪ Hungarian Equestrian Leisure Sports Association stands for the organisa-

tion of "Leisure Horse Events" which are based on the rules of the Lei-

sure Riding System. The Association organize equestrian sport events, 

competitions countrywide. The purpose of the alliance is: 

− to raise the physical culture of the population to a higher standard,  

− to promote, utilize and disseminate the outstanding physiological, 

psychological and socialization effects of riding in recreational 

sports,  

− to promote the creation of the necessary conditions and advocacy and 

interest protection of physical culture needs. 

 

▪ National Federation of Riding Children and Pony Riders promotes the 

equestrian sport for the younger generation. Its main purpose is to pro-

mote equestrian culture, equestrian traditions and to organize and imple-

ment animal therapy.   

 

▪ Hungarian Pony Club Association is an international organization  

of horse sport especially for children and youth interested in riding. The 

first Pony Club (http://www.pcuk.org/) was founded in England in 1929 

and is present in 18 countries, with over 110,000 members. It is a mem-
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ber of the Euro Pony Club (http://www.europonyclub.com/), which was 

founded in 1989 and is a gathering place for European equestrian youth 

organizations with over 700,000 members. With this, Pony Club is the 

world's largest youth equestrian organization.  

 

▪ Hungarian Cold-blooded Horse Breeding National Association 

In 1989, with the change of the political system, there was a significant 

change in the organization and management of national horse breeding, 

since the horse breeding community, with the help of the association law, 

created breeding associations. The Hungarian Cold-blooded Horse 

Breeding National Association was founded in Kaposvár on the 9th  

of December 1989 with headquarters in Keszthely. In Hungary, in Zala 

County the breeding of cold-blooded horses is relatively oldest. Here you 

can find the traces of the old murak-horses in addition to the Belgian 

character, especially in the villages of Zalaszentgrót, Zalaegerszeg, Za-

laapáti, Nova and Pacsa. Vas County's heavy-duty breeding, although 

mainly also working with Belgian-style stallions, can be said to be mixed 

with the character of the Pinzgau (Nór) horse. There is a great presence 

in the national fairs of the town of Szombathely. Somogy and Zala coun-

ties also have access to these fairs.    

 

▪ Equestrian sport and tradition-guarding associations4 

These organisations can be found in several places, usually linked to one 

particular settlement. Their main objectives are the introduction of eques-

trian sport, the organization of a recreational equestrian program, the 

widespread dissemination of equestrian culture, and the organization  

of historical horse-riding programs. Another goal of the association is to 

present the cultural values of the local community, to reveal the historical 

past of the settlements, and to present it in the framework of exhibitions. 

In the autumn the Hunting Riding is a popular activity. The association's 

long-term plans include horse riding and related traditions, as well as fa-

miliarizing and transmitting local cultural values with young people. 

 

▪ Foundation for Autistic-Injured People in Zala County5 is an organisa-

tion, which provides even horse therapy. Established in 1994 to help au-

tistic young people and their families. Since 2002, it is an organization  

of outstanding public benefit. Services available for autistic young peo-

ple: 

 
4 In Hungarian: Lovassport és Hagyományőrző Egyesületek 
5 In Hungarian: Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 
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− development therapies, 

−  horse therapy with the help of special educators, 

− educating and training young people with autism, 

− organizing summer camps, 

− creating a second home for autistic children and adults, 

− enhanced supervision, loving, family-friendly care. 

 

▪ The Equestrian Association of Slovenia (KZS) is the umbrella equestrian 

organisation in the Republic of Slovenia. It has also been a member  

of FEI (Federation Equestre Internationale) – the international equestrian 

organisation since 1991. It ensures the development of the equestrian 

sport in four equestrian disciplines:  

− show jumping,  

− dressage riding,  

− carriage-driving,  

− endurance competition.  

The Equestrian Association of Slovenia joins equestrian clubs, societies, 

breeding associations and tourist farms with equestrian activity. It has 

currently 62 members. Thirty members (competition clubs) participate  

in the show jumping competition and dressage riding, whereas other  

32 members (societies, breeding associations, and tourist farms) deal in 

endurance and leisure riding. 

 

▪ The Slovenian Lipizzan Breeding Association was established in 1991 as 

an organisation of breeders of Lipizzans. The Association has been close-

ly cooperating with the Lipica Stud Farm and the public service in the 

field of horse breeding with headquarters at the Veterinary Faculty of the 

University of Ljubljana since its establishment. In 2006 the association 

was acknowledged as the breeding organisation holding the studbook  

of ZRLS for Lipizzans owned by the Members of the Association in co-

operation with the Lipica Stud Farm. 

 

▪ The Slovenian Young Breeders (Studbook for Slovenian Warmblood 

Horses) consists of eleven young breeders, who all decided to dedicate 

their youth to horses. They are the very first Young Breeders team  

in Slovenia, their goal is to contribute as much as they can to Slovenian 

horse breeding, especially the breeding of Slovenian warmblood in  

a very quality conscious way. They declared that horse breeding isn't just 

something that interests only elderly people, but it is also starting to be-

come more and more popular among the younger generation.  
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▪ Family Centre Kidričevo is a genuine establishment for the promotion  

of equal opportunities, social responsibility and sustainability. The Fami-

ly Centre is a place for socializing and meeting the needs of different 

types of families in all life periods. With its mode of operation, the Fami-

ly Centre helps to reconcile work, family and private life, and provides 

information and knowledge for the quality of life of families. In the post-

modern world, the family has become an island in a turbulent sea where 

parents and children seek a balance between work, family and private 

life. The family itself is faced with ever more challenges in the public 

space. At a time where the only the constant is perceived as a change, the 

family centre provides space and time for the family, where members can 

turn to help and support and freely share their experiences of family liv-

ing. Through their actions, they try to fill the gap that arises between the 

private way of living in the family and the activity of family members  

in the professional and educational sphere. Equestrian programmes and 

horse therapy constitute an important part of their activities. 

 

Over the last few decades, the horse has gained an additional mission 

in all important roles that it has played in history – the horse became a mem-

ber of the therapeutic team and assistant and co-worker in the process of horse 

therapy. Therapeutics using a horse in the developed world already represent 

an important part of medical and psychosocial rehabilitation and psychothera-

peutic, special and social pedagogical treatment of people with special needs 

and mental health problems. Horse-riding activities also offer many other 

innovative options and approaches to pedagogical work and the implementa-

tion of a variety of activities with and on horses for all age groups of children 

and adolescents, adults and the elderly. The field of activity and therapy with 

the help of a horse is therefore an opportunity for professional specialization 

in various occupational profiles that want their users, clients and patients to 

work according to the principles of integrated approach, lifelong learning and 

mainstream and informal education, and thus contribute to a higher quality  

of their lives. Working in a team with a horse is very demanding, as it is nec-

essary to master a wide range of special skills: knowledge of horses, profes-

sional skills, communication and social skills for working with people and the 

ability of team collaboration. Of great importance is the good qualifications  

of all participating experts and their attitude and openness to lifelong learning. 

 

Schools 

How can riding be integrated into everyday education? What are the 

additional opportunities for protecting the health of children and what are the 

costs? The topic of school riding education and the situation of equestrian 
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training is an interesting issue of education programme development even  

in primary schools and even more in secondary education. The education  

of equestrian culture is an option that schools can choose where the necessary 

conditions are given, and which schools maintain the extra cost of education. 

At the school where the school keeper approved the Horse Education, the 

sessions can be organized in the afternoon sporting event, which can replace 

two hours of everyday physical education, as well as introducing an optional 

schedule for other activities. 

 

In the new vocational secondary schools, in the agricultural sector, the 

students receive 4 years of vocational education and part-time education, and 

after 1 year they can obtain a vocational qualification and a qualification as an 

agricultural technician or a horseman. Then, in the course of the agricultural 

technician's so-called “build-up” training, an ambitious student or those from 

whom their jobs require may also qualify as agricultural commodity distribu-

tor, rural development and horticultural specialist. 

 

Higher Education Institutions 

The role of higher education institutions is to educate professionals in 

the equestrian industry in all levels of higher education: vocational higher 

education, BSc, MSc and to some extent even PhD levels (mainly for cutting 

edge research in breeding, genetics and equestrian services). Higher education 

institutions with equestrian research centres and sport facilities play also an 

important role in the dissemination of equestrian culture and equestrian sport, 

often linked to services available for the general public. The purpose of higher 

education vocational training is to train equestrian professionals who are able 

to perform the tasks of managing the equestrian facilities of micro, small and 

medium-sized enterprises, studs. They plan and then manage the process  

of breeding work, coordinate the daily tasks of the facility and, if necessary, 

they can do it themselves. They are familiar with the feed and keeping tech-

nology guidelines for quality breeding and create the conditions for up-to-date 

and marketable breeding. They are actively involved in preparing horses for 

breeding, performance tests. With the necessary economic, financial, legal 

knowledge and IT knowledge, they contribute to the management of the eco-

nomic life of the facility and to administrative work. 

 

On the BSc level the aim of the training is to train equestrian breeders, 

equestrian sports organizers who, with their knowledge of natural sciences, 

agricultural technology and animal husbandry, are able to apply their 

knowledge in the field of horse breeding and equestrian organization. They 

know the different organizational forms of horse racing and how they work. 
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They have the appropriate knowledge to continue their studies in the Master 

program. The aim of the Master of Science in Animal Science (MSc) program 

with equestrian specialization is the training of professionals with a baccalau-

reate (BSc) who possess additional scientific, agronomic, food economics, 

product processing and special animal science knowledge appropriate to the 

specificities of economic, sporting and hobby animal husbandry. They are 

capable of solving complex professional and managerial tasks of animal pro-

duction, processing, sales or service. In addition, they perform design, synthe-

sizing and organizing innovation development activities based on the recogni-

tion of causal relationships with equestrian characteristics.  

 

2. Community engagement 

As an addition to the aforementioned partnerships, the involvement of 

local communities is requested, since it is a prerequisite to the successful and 

sustainable operation of equestrian tourism businesses. A feasibility study into 

the development of a regional equestrian facilities should be made to service 

the wider region to ensure the smooth operation of the trans-boundary trails. 

In this work, stakeholder management and public information is important to 

gain acceptance for local and regional development plans in connection with 

equestrian tourism and related services. 

 

3. Sustainability 

Many touristic destinations are associated with mass tourism, large 

scale construction and infrastructure development, which can result in the 

destruction of these sites, creating hereby the paradox of short-sighted econ-

omies: the tourism destroys its own destination. Therefore, the key to plan-

ning and managing sustainable rural tourism is the assessment of the carrying 

capacity of ecosystems and the available ecosystem services of each touristic 

destination, taking into consideration the possible highest tourist-pressure  

in each season and constructing regulatory mechanisms to keep the environ-

mental load within acceptable limits (Maggi, 2010; Canadian Arctic Re-

sources Committee, 2002; Manning & Dougherty, 2000) Equestrian tourism 

is considered as one of the most sustainable types of rural tourism. The touris-

tic carrying capacity should be considered at the three levels of policy formu-

lation, detailed studies, and implementation and monitoring all based on the 

assessment of ecosystem services (availability and use) and audit of natural 

resources (Figure 2). When applying the concept of ecosystem-based tourism 

planning and management, it must be taken into consideration that manage-

ment applications will vary according to the geographical, ecological, politi-

cal, social, economic and cultural conditions of the particular area (Burkhard 

et. al. 2014; Sutcliffe et. al. 2013). Horse tourism might greatly contribute  
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to the environmental, economic and social sustainability of regions, whose 

economic and social development is lagging behind. Furthermore, horses may 

make touristic destinations accessible for the equestrian tourists, places, which 

would be almost impossible to access without horses or the provisions for 

better access include road construction works with adverse impact on the en-

vironment. However, this kind of tourism need to be properly introduced  

to the local communities in order to avoid conflicts. 

 

 
Figure 2. Management structure of sustainable tourism development based  

on carrying capacity and sustainable use of ecosystem services taking into  

consideration ecological cycle processes (Némethy et al. 2017) 

 
 

This general concept of sustainable tourism management is perfectly 

adaptable to the structures of equestrian tourism. 
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4. Communication and Information 

 

Maps: Develop a guide including maps for “Equestrian Activities  

in the Dráva – Zala – Mura region”. The maps should include the equestrian 

trails, the level of trails concerning required skills, providers of equestrian 

services, hotel and hospitality facilities, which are equipped for horse-tourists 

(including stable and other facilities for horse care), agritourism destinations 

with complete bed and breakfast services, riding schools, horse-breeding 

farms, etc. These maps should be available even on GPS applications to en-

sure fast updating and smooth operation.   

Signage: Develop and install warning and advisory signs for both 

horse riders and motor vehicle drivers. Trail and recreation site signs inform, 

warn, guide, and educate users. For best compliance, provide just enough 

signs to convey the required messages. Too many signs clutter the landscape 

and prevent signs with critical messages from receiving the attention they 

deserve. Design, install, position, and maintain signs and posters so they:  

1. Fulfil a legal requirement or an important need;  

2. Command attention;  

3. Convey a clear, positive, friendly, simple message;  

4. Look professional;  

5. Allow users enough time to follow the instructions. 

 

 

5. Management, Operation and Maintenance 

 

Audit of trails 

It is important to undertake an annual audit and inspection of trails, 

since there might be a need to provide replacement equestrian facilities for 

those that have been deteriorated, temporarily or permanently displaced 

through local or regional development. Additionally, there may be a need to 

plan for further equestrian provision for those that may be displaced from the 

existing sites in the future. Through this process there may be an opportunity 

to combine facilities and increase usage in conjunction with already existing 

facilities. Audits have also the function to assess the carrying capacity  

of equestrian touristic destinations in terms of state of the trails and the impact 

of possible future development and expansion on the ecosystem services  

of the given environment.  
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Audit and ongoing maintenance of infrastructure  

Undertake regular audit and develop a maintenance program, which 

includes cavalettis,6 hitching rails and watering troughs.  

 

6. Infrastructure Renewal/Development 

 

Linked network of trails: The need for a safe and interconnected net-

work of trails that provide increased recreational opportunities.  

 

7. Review and Monitoring 

 

Equestrian Strategy and GIS layer: Regularly review and updating  

a specially constructed Equestrian Strategy and GIS layer. The proposed net-

work shall provide better links in the Zala – Mura – Drava region for the mu-

nicipalities and a connection between the networks in the long term. Addi-

tionally, the trail network requires improved connections to key equestrian 

facilities such as horse and pony clubs, equestrian centres and parks.  

 

Strategic directions 

 

The following twelve Strategic Directions should be considered in 

connection with the development of equestrian tourism in the Zala – Mura – 

Dráva region: 

1. Improve the range of opportunities for equestrian users in the region 

2. Improve safety for equestrian users in the region by 

− equestrian education facilities for the general public 

− health and safety information on trails and in equestrian centres, 

available even as mobile applications 

− appropriate signage on trails and, when relevant, public roads 

3. Improve the competence of equestrian service providers by  

− equestrian education programmes from intermediate to higher educa-

tion level 

− introducing quality assurance systems, with competence require-

ments (in Hungary already existing system is the Horshoe Classifica-

tion System) 

4. Develop a safe and interconnected network of equestrian trails and fa-

cilities 

 
6 Cavaletti (Italian: “little horse”) are small jumps, originally made of wood, used for 

basic horse training. Most consist of rails that are about 10 cm wide. 
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5. Ensure equestrian riding facilities and activities are appropriately 

planned and 

            managed to protect environmental values. 

6. Ensure that equestrian facilities are located in areas that are likely to 

be managed for long term equestrian activities. 

7. Increase awareness of equestrian use in the general community 

8. Involve the equestrian community in the design and management  

of equestrian facilities 

9. Consolidate and enhance equestrian club facilities 

10. Improve access to all relevant non-urban areas for managed equestri-

an riding 

11. Develop touristic product packages in which equestrian facilities play 

either a key role or constitute a natural complement to other facilities 

12. More conscious marketing based on quality assurance, economy and 

branding 

 

 

Products available and product development 

 

The most significant area of active tourism in Hungary along with 

sailing and water sports is perhaps that of equestrian tourism, which is rooted 

in ancient traditions, and many places have riding schools offering the possi-

bilities if informal education to take part in dressage, show-jumping or cross-

country riding. An accreditation system operated by the Hungarian Tourist 

Equestrian Association was set up in 2000 in the area of equestrian tourism. 

Hundreds of equestrian establishments have been considered for accreditation, 

and more than 170 of these have been awarded the requisite 1-5 horseshoes7 

upon fulfilling the accreditation criteria. However, the equestrian tourist sec-

tor is still quite scattered, and the proper development of infrastructure and 

horse trails as well as complex touristic packages is necessary.  

 

 

 

 
7 The horseshoe qualification system is a quality assurance particularly developed for 

the equestrian tourism sector. Already to achieve one horseshoe, the providers have to 

satisfy a whole range of requirements. Main qualification criteria include environmen-

tal aspects, considerations regarding the keeping and fitness of horses, aspects  

of horse services, personal factors and other programs, options. Rating categories: 

from one to five horseshoes. 
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Products and service providers available in the Slovenia-Hungary border 

region, primarily in the Zala – Mura – Drava cross-boundary region 

 

The range of products currently available is not sufficiently diverse, much 

more could be done. Improving overall service quality requires effort; the 

horse tourism sector would benefit from a quality classification scheme that 

would ensure professional and safe implementation of all products and ser-

vices. Product development activities have much untapped potential: 

 

1. A cross-boundary Zala – Mura horse tourism route and service pro-

vider network, which could serve both international and domestic 

horse tourism would be essential. 

 

2. Products could be made more dynamic and attractive by utilising the 

existing traditions and stories and by making the experiences more 

memorable and entertaining. 

 

3. The objective must be to implement functional, tested, high-quality 

product packages. 

 

4. Memorable and exciting, fact-based Muraközi and Lipicai horse ac-

tivity excursions such as courses, seminars, camps and hiking trips for 

horse enthusiasts and, in the future, also for professionals.  

 

5. Adventure excursions to the roots of the horse breeding and activity 

centres to be established in attractive nature destinations. Each of the 

centres would focus on their own specialities, but through cooperation 

they could offer a very wide range of complex touristic products for 

the clients.  

 

6. Unique and memorable events involving famous breeds such as horse 

shows, historic events such as medieval tournaments, equestrian sport 

events.   

 

The following factors should be addressed in the range of products cur-

rently offered and/or planned to be introduced in the future:  

 

1. Products targeted at selected customer groups (groups and individual 

travellers);   

2. Utilisation of existing product criteria;  

3. Winter, year-round activities;  
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4. Utilising the special characteristics of local nature;  

5. Demand;  

6. Paying attention to food and restaurant services;  

7. Different themes, such as local stories and tranquillity;  

8. Emphasis on creating memorable experiences;  

9. The famous breeds (e.g. Muraközi and Lipicai);  

10. Increased use of the horse as a means of transport;  

11. Well-being;  

12. Culture;  

13. History;  

14. Sustainable development;  

15. Utilisation of technology;  

16. Products and services created for special tourist groups;  

17. Products and services as a part of welfare and health tourism;  

18. Products and services as a part of conference services and incentive 

tourism;  

19. Products and services targeted at professionals;  

20. Horse tourism centres and services can be established in connection 

with existing riding schools, trotting tracks and tourist centres;  

21. The popularity of multi-activity packages is increasing, and horse 

tourism should be made a part of them. Some examples: 

− Horseback-trails connecting historic destinations such as castles, pal-

aces, ancient battlefields, accessible archaeological sites, etc., 

− Hunting riding or hunting tourism with carriages or coaches, 

− Wine and gastro-tourism on horseback, 

− Horseback archery and horse polo;   

22. Many horse tourists are professionals whose skills should also be em-

ployed in product development. Examples: 

− Joint programmes with less experienced tourists, where participants 

with great experience can naturally share their knowledge and skills, 

− Team building programmes for organisations through equestrian 

events, cross-country riding or joint participation in riding school 

training;   

23. More effective utilisation of the existing route network is in line with 

the principles of sustainable development.   
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Figure 3. Factors determining the type, quality,  

feasibility and attractiveness of riding attractions  

 

 
Source: Sidali K.L., Eggemann M., Hartmann L., Filaretova O., Dörr A.C., Success 

factors for Equestrian Tourism: evidence from Germany, “Turistica, Italian Journal of 

Tourism”, Gen-Giu 2013. 
 

Summary of strategic development needs of equestrian tourism in the 

Hungarian – Slovenian cross boundary region 

 

The vast majority of equestrian tourism services are in Europe. The 

major entry countries, i.e. the rivals of the Hungarian equestrian tourism: 

Spain, Ireland, Portugal and Great Britain. The users of their services are 

mainly Germany, Switzerland and England, but to a smaller extent there is 

increasing interest in Sweden and Finland. Although it has a solvent demand, 

it is hardly the case in Norway, Denmark or America. The Arab countries also 

represent a new entry to the market with their desert riding tours, South Amer-

ica (Argentina) with pampa-riding, Chile with cowboy camping, and (Ecua-

dor) riding tours in the Andes and special tours to the volcanoes. It is also 

worth to notice, that they offer western saddle and its classic version, the so-

called ‘Vaquero’ can also be ordered. In addition, Australia is also on the 

market with horse riding tours. Thus, the countries of Middle Europe should 
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realize, that the competition on the international equestrian tourism market is 

going to increase. Therefore, the services of the equestrian tourist sector 

should be made much more compatible with the international market, not only 

in excellent quality of the already existing services, but even in branding and 

marketing.  SWOT analyses were carried out for both the Hungarian and the 

Slovenian part of the study area in order to evaluate the recent situation and 

assess the possible scenarios in the future through which the necessary strate-

gic actions might be planned and carried out.  

 
1. SWOT analysis for Hungary 

STRENGTHS WEAKNESSES 

• Favourable geographical situation  

• Variety and beauty of the landscape  

• Better horseback riding opportunities  

in Hungary than in the West due to ac-

cess to free space  

• Unique natural resources such as thermal 

waters, natural mineral water springs, 

unique flora and fauna 

• Good soil quality  

• For now, free use of forest and land 

roads  

• The Hungarian as “horse” nation, good 

reputation even in horse sports 

• Rich built and intangible cultural herit-

age   

• Increasing interest in horses and riding 

both in Hungary and abroad  

• Increasing demand for spending leisure 

time in a natural environment  

• Price level of goods and services is 

much lower than in west European coun-

tries  

• Excellent price-quality ratio  

• The endurance of horses due to excellent 

breeds, ability, professional knowledge  

• Well skilled professional staff apart from 

minor deficiencies  

• Famous Hungarian breeds and, for for-

eign tourists, exotic breeds, which are 

not available elsewhere 

• Wide range of touristic services, which 

can be linked to equestrian tourism  

in order to create complex packages 

• Lack of or absent guest relations  

in riding facilities (briefing, infor-

mation boards, diverse program oppor-

tunities, adequate price information)  

• Lodging conditions (nursing, barn 

environment)  

• Lack of tourism and marketing exper-

tise  

• Niche marketing product  

• Lack of language skills 

• Insurances are not solved  

• Lack of professional collaboration  

• Lack of additional programs and com-

plex programme packages  

• Lack of central support or insufficient 

and illogical management of existing 

applications  

• National riding tours are missing  

• Lack of route/trail maps, where service 

providers are marked  

• Non-market-oriented product range 

and development, bad communication  

• Inadequate communication abroad  

• Due to financial difficulties lack  

of equipment of horses  

• Professions belonging to or connected 

with horse tourism (e.g. blacksmith, 

belt manufacturer, saddle maker, etc.) 

are going extinct 

• Shortcomings in organized education 

in all levels 

• Educated and well skilled staff often 

migrates abroad due to better wages 
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• Famous cuisine and wine regions with 

good international reputation 

• Hungary’s image for foreigners 

• Not sufficiently utilized IT services  

OPPORTUNITIES THREATS 

• Providing a longer tourist season  

• Equestrian services coupled with 

other tourist products offer packages 

to increase the length of stay  

• The opportunity to familiarize your-

self with rural life 

• Organic agriculture is increasing, 

where the use of horses will be a sus-

tainable option – this will create  

a new touristic product within 

agritourism 

• Support for conservation of cultural 

heritage  

• A missing product across Europe,  

so the country can be a market leader 

with conscious marketing work  

• Boosting domestic tourism 

• Entry of foreign competitors with 

stronger financial capacity 

• Unsuitable legal constructions  

of forest and nature protection law  

• Isolation of service providers –  

without the unification and collabo-

ration of the equestrian profession 

 it is not possible to create a unified 

supply  

of equestrian touristic products 

• Private forests and land areas, which 

restrict access to valuable landscape 

areas  

• Changes in land use – green areas 

might be turned into brown areas 

and industrial development sites  

or housing areas 

• Current VAT rates put companies 

that offer equestrian touristic ser-

vices at a disadvantage 

 

2. SWOT analysis for Slovenia 

 

STRENGTHS WEAKNESSES 

• Favourable geographical situation  

• Variety and beauty of the landscape  

• Better horseback riding opportunities  

in Slovenia (similarly as in Hungary) 

than in the West due to access to free 

space 

• For now, free use of forest and land 

roads  

• Rich in natural and historical heritage, 

sacred architecture, wine traditions, ar-

chaeological sites and artefacts of na-

tional importance, local crafts, folk cus-

toms  

• A large number of undiscovered / un-

known / unpublished, hidden natural  

and cultural heritage 

• Complete absence or diffuse presence 

of tourist offers  

• Underdeveloped area, highest unem-

ployment rate  

• Missing service providers database  

• Lack of complex services offered  

to families 

• Lack of tourist services for special 

needs 

• Lack of professionals providing such 

services 

• Marketing communications of service 

providers, poor awareness 

• Lack of complex equestrian program 

packages and services  

• Lack of professional knowledge and 
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• Favourable climate or terrain and natural 

conditions 

• The product of the project is unique, 

there is no competition 

• Equestrian tourism is a missing product 

across Europe, so the country can be one 

of the market leaders with conscious 

marketing work  

• Increasing domestic tourism and tourism 

from the neighbouring countries 

• Proximity to large generating markets: 

the area’s location is close to large do-

mestic (e.g. capital and larger cities)  

and foreign generating markets (e.g. 

Austria, Italy, Germany, Czech Repub-

lic) 

• Growing political interest in tourism 

development in the area: tourism is in-

creasingly seen and supported as an im-

portant additional economic activity 

• Traditional hospitality of the local popu-

lation: the traditional hospitality and 

   welcoming culture of local communities 

is an asset in services- and tourism de-

velopment.  

• Positive attitude of local communities 

towards tourism: there is a general posi-

tive attitude towards services and partic-

ularly tourism, being perceived to be  

a welcome additional source of income 

• Strong and positive image on the domes-

tic markets: the area has a clear and 

overall positive image on the domestic 

markets, being perceived as traditional, 

self-sufficient, hospitable, green and 

natural, a place of good home-made food 

and good wine. 

special knowledge necessary for the 

management of an equestrian company  

• Little number of equestrian trainers  

to implement the appropriate services  

• No designated horse-riding routes  

• Lack of enthusiasm at local service 

providers 

• Lack of equestrian tourism packages; 

there are some programs that are not 

connected 

• Complete lack of tourist packages with 

horseback riding / horse-drawn car-

riage 

• No map of eastern Slovenia or even 

the whole of Slovenia, which would 

designate horse-riding routes and rid-

ing places  

• No information on tourist destinations 

to be visited and / or that riding tour-

ism packages are suitable for accom-

modating guests with special needs  

• Lack of linking of tourist destinations 

(eastern Slovenia), lack of cooperation 

among local service providers  

• Lack of national and international 

representation of horse tourism 

• Lack of a national and European list  

of horse-hiking trails  

• Lack of a list of hiking trails, which 

would indicate the difficulty level  

of each hiking trail  

• Lack of travel agents specializing in 

equestrian tourism (no more than 50 

specialized tour operators exist in the 

world –  none in Slovenia)  

• Lack of common promotional plat-

forms to promote Slovenian riding 

tourism  

• Slovenian riding tourism is not com-

mercially well-known and has no ap-

preciation 

• Lack of language skills at service 

providers, some of them do not have 

even a home page in English  
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OPPORTUNITIES THREATS 

• Growing demand for hiking and ecotour-

ism 

• Horse tourism would contribute to the 

development of the countryside and 

would complement the services of local 

rural tourism  

• Using ecological means of transport for 

the conservation and management of na-

ture. Protected areas are also becoming 

accessible A new business model  

• An increase in the number of guest 

nights in the region 

• The possibilities for the development  

of horse-riding routes and horse-drawn 

carriages are favourable, as the closed 

areas do not hinder the possibilities of 

expansion 

• Strengthening cooperation between 

small businesses / local businesses in the 

region 

• Special needs, such as therapeutic riding 

services 

• Possibility of product connection,  

e.g. for the supply of thermal baths 

• Reduction of seasonal character 

• Building of non-traditional tourist desti-

nations or supplementation of traditional 

destinations  

• Creation of a common promotion plat-

form for the promotion of Slovenian 

horse tourism. 

• Entry of foreign competitors with 

stronger financial capacity 

• Unsuitable legal constructions of forest 

and nature protection law  

• Isolation of service providers – with-

out the unification and collaboration  

of the equestrian profession it is not 

possible to create a unified supply  

of equestrian touristic products 

• Increasing number of private forests 

and land areas, which might restrict 

access to valuable landscape areas  

• Changes in land use – green areas 

might be turned into brown areas and 

industrial development sites or hous-

ing areas 

• Due to lack of international legal rep-

resentation, marketing and promotion, 

apart from touristic products linked to 

the famous Lipizaner breed, Slovenia’s 

equestrian tourism might be marginal-

ized 

• Poverty hinders attraction develop-

ment and use: poverty and the result-

ing social problems in rural areas may 

hinder tourism development as other 

development objectives will be ranked 

higher.  

• Stacked cross-border and interregional 

co-operation: too strong local and sub-

regional interests may become barriers 

to cross-border and interregional coop-

eration. 

 

The tourism industry of the region, among others, must improve the 

quality of the tourism products of the region. Equestrian tourism was at the 

19th place in the 24-member field (Vágó, 2006). The strategy shall define the 

development of active tourism as a "relative competitive advantage", and the 

following development tools shall be provided for equestrian tourism:  

 

▪ Service development of already operating riding bases, construction 

of covered riding stables development of horse-riding routes, devel-

opment of hiking facilities 
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▪ A comprehensive application of the horseshoe certification system  

of the Hungarian Horse Riding Association and demanding Hiking 

Trails in the Region. Here, the emphasis should be on presenting the 

values of National Parks, Nature Parks and protected areas. In addi-

tion, it should be considered to connect riding hiking trails to thematic 

roads. 

 

Creation of a rider friendly tourist destination can be achieved through 

interventions (measures) in the following areas:  

1. people-centred and long-term profitable development;  

2. improvement of tourism reception conditions;  

3. attraction development; 

4. human resource development;  

5. PR and marketing;  

6. regulatory interventions / measures, which can be effective if they 

work closely with businesses, NGOs and the public sector (municipal-

ities, government agencies).  

 

Equestrian tourism is one of the best ways to develop horse-riding by 

making it more accessible to a wider range of people by education, public 

information, supporting relevant entrepreneurship and creating a sustainable 

society. The tourism strategy values, focused on nature, human relationships, 

and a different way of using horses, appeal to many. It offers rural areas a way 

to regenerate, diversify their activities, and open up to new perspectives. Re-

quiring appropriate infrastructures for travelling, it contributes to protect the 

environment and to preserve and maintain natural leisure areas. 

 

Acknowledgements 

 

The Horse Based Tourism – HBT project was made in Slovenian-

Hungarian cross border region with the support of Slovenian – Hungarian 

Interreg program (Project number: SIHU145). The main element of the pro-

ject was the developing of 15 horse carriage routes with natural and cultural 

touristic attractions and the building 3 new (different) innovative horse car-

riage models for the realization of the touristic programmes. The HBT project 

was carried out in cooperation of 4 project partners: 

1. Zavod Nazaj na konja (http://nakonju.si); 

2. RIS Dvorec Rakičan(http//www.ris-dr.si); 

3. Pannon University Faculty of Georgikon (www.georgikon.hu); 

4. Helikon Castle Museum, Keszthely (http://www.helikonkastely.hu). 



S. Némethy, Á. Bartos, Management and development of cross boundary… 

 

30 

The project responds to challenges of the programme area, as the 

main objective represents the creation of an attractive and recognizable cross-

border tour destination that offers high quality products, which invite tourists 

to embark on a new adventure with the innovative concept of the HBT pro-

ject. Thus, tourist from already existing tour magnets will venture to new 

sights of natural and cultural heritage in the cross-border area. The innovative 

HBT concept has great potential because in contrast to classical equestrian 

tourism, it is appealing for broader tourist target groups (children, families, 

bigger groups, people with special needs as well as “incentive“ and “team 

building” activities). 

 

The horse carriage programmes will start in the spring of 2020  

in 3 places (RIS Dvorec Rakičan, Murska Sobota, Zavod Nazaj na konja, 

Kidričevo (Slovenia); Helikon Castle Museum, Keszthely (Hungary)). All the 

information about the horse  carriage trips can be seen on HBT website: 

www.horsebasedtourism.com. 
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ZNACZENIE  REGIONALNYCH PRODUKTÓW KULINARNYCH   

W TURYSTYCE ZDROWOTNEJ.  

DOBRE PRAKTYKI W UZDROWISKU BUSKO-ZDRÓJ 

 

The Meaning of Regional Culinary Products in Health Tourism. 

Good Practices in the Busko-Zdrój Spa 

 

 
Abstract 

The aim of the article is to present the role of regional products and local cooperation 

in supporting the development of health tourism, on the example of good practices  

in the Busko-Zdrój spa. The ideas of cooperation within the value chain and mutual 

benefits are presented in the article. Selected elements of the culinary offer character-

istic of the Świętokrzyskie region targeted at resort guests were presented. The inclu-

sion of regional culinary products increases the attractiveness of a stay in a resort,  

as evidenced by the results of interviews. 

Keywords: health tourism, culinary tourism, regional products, Świętokrzyskie Region, 

local cooperation, Busko-Zdrój. 

 

Streszczenie 

Celem artykułu jest przedstawienie roli produktów regionalnych i współpracy lokalnej 

we wspieraniu rozwoju turystyki zdrowotnej, na przykładzie dobrych praktyk w uzdro-

wisku  Busko-Zdrój. W artykule przedstawiono idee współpracy w ramach łańcucha 

wartości oraz obopólnych korzyści.  Zaprezentowano wybrane elementy oferty kulinar-

nej  charakterystyczne dla regionu świętokrzyskiego kierowane do  gości kurortu. Włą-

czenie  regionalnych produktów kulinarnych podnosi atrakcyjność  pobytu w kurorcie, 

o czym świadczą wyniki przeprowadzonych wywiadów.  

Słowa kluczowe: turystyka zdrowotna, turystyka kulinarna,  produkty regionalne, świę-

tokrzyskie, współpraca lokalna, Busko-Zdrój. 

 

 

Wprowadzenie 

 

Turystyka bez wątpienia jest obecnie jednym z najszybciej rozwijają-

cych się sektorów gospodarki. Wśród różnorodnych trendów obserwowanych 
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w turystyce na początku XXI w. zaobserwować można rozwój turystyki zdro-

wotnej, w znacznej mierze związany z procesem starzenia się społeczeństwa. 

Równocześnie obserwuje się zdecydowany zwrot w stronę turystyki kulturowej 

opisanej regułą 4xH (habitat – środowisko, heritage – dziedzictwo, history – 

historia, handicrafts – rzemiosło, rękodzieło). Jedną z najszybciej rozwijają-

cych się form turystyki kulturowej jest turystyka kulinarna1. 

 Artykuł związany jest z  problematyką turystyki zdrowotnej oraz kuli-

narnej. Celem pracy jest wskazanie sposobów podniesienia atrakcyjności po-

bytu w obiektach hotelowych zlokalizowanych w uzdrowiskach poprzez wy-

korzystanie regionalnych produktów kulinarnych. Udanym przykładem takich  

działań jest Hotel BRISTOL ART & Medical SPA, zlokalizowany w uzdrowi-

sku Busko-Zdrój, wykorzystujący regionalne produkty kulinarne regionu świę-

tokrzyskiego w swojej ofercie gastronomicznej. Artykuł oparty jest na przeglą-

dzie literatury, wywiadach z gośćmi hotelu  oraz doświadczeniach autorki za-

rządzającej tym obiektem. Wywiady przeprowadzono w kwietniu 2019 r. 

wśród 100 osób, które odwiedziły Hotel BRISTOL ART & Medical SPA. 

 

Turystyka zdrowotna a łańcuch wartości 

 

Turystyka zdrowotna, w tym uzdrowiskowa, stanowi najstarszy motyw 

podróżowania2. Lecznictwo uzdrowiskowe rozwijało się we wszystkich staro-

żytnych cywilizacjach, a ślady obiektów kąpielowych odkrywano w Chinach, 

Japonii, Persji, Indiach, Babilonii, Hiszpanii, Grecji i Egipcie. W Europie tury-

styka uzdrowiskowa zaczęła się rozwijać zwłaszcza od XVI wieku, gdy elity 

zachodnich państw zaczęły szukać zdrowia podróżując „do wód” między in-

nymi do Spa w Belgii, Bath w Anglii, Baden-Baden w Niemczech, Evian we 

Francji. Do rozwoju polskich uzdrowisk, w tym świętokrzyskich, znacząco 

przyczynił się prof. J. Dietl nazywany „ojcem balneologii polskiej”; w publi-

kacji „Źrzódła Lekarskie w Solcu" z 1858 roku opisuje on m.in. wody siarkowe 

Niecki Nidziańskiej3. 

 
1 Kruczek Z., Trendy we współczesnej światowej turystyce, w: Trendy we współczesnej 

turystyce, red. K. Czernek, K. Suchecki, Proksenia – Uniwersytet Ekonomiczny w Ka-

towicach, Kraków 2017, s. 19. 
2 Ranoszek W., Widawski K., Rozwój i oferta usług turystyki uzdrowiskowej po polskiej 

i czeskiej stronie Sudetów, „Prace Geograficzne”, Zeszyt nr 125, Instytut Geografii  

i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2011, s. 147; 

http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_00&token=ecc-

cece6a8395255d7905d21e2379de3 [dostęp: 05.06.2018]. 
3 Dietl J., Źrzódła Lekarskie w Solcu, Kraków 1858, Reprint: Smyk S.C. Kielce; Do-

rocki S., Brzegowy P., Józef Dietl i jego działalność w zakresie odbudowy i populary-

http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_00&token=ecccece6a8395255d7905d21e2379de3
http://www.geo.uj.edu.pl/publikacje.php?pdf=pg125_00&token=ecccece6a8395255d7905d21e2379de3
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W literaturze fachowej funkcjonuje  wiele terminów związanych z wy-

jazdami w celach zdrowotnych. Powszechnie używane są pojęcia: turystyka 

medyczna, uzdrowiskowa, zdrowotna, spa&wellnes. Turystyka medyczna, we-

dług powszechnie przyjętej definicji Światowej Organizacji Turystyki Naro-

dów Zjednoczonych, jest jednym z trzech rodzajów turystyki zdrowotnej obok 

turystyki uzdrowiskowej oraz turystyki spa&wellnes4. Turystyka uzdrowi-

skowa to „wyjazdy związane z kuracją sanatoryjną, rehabilitacyjną i lecznic-

twem uzdrowiskowym, powiązane z zabiegami przyrodoleczniczymi świad-

czonymi na podstawie konsultacji lekarza uzdrowiskowego”5. Natomiast tury-

styka spa&wellnes to „ogół zjawisk wynikających z podróży i pobytu osób, dla 

których głównym motywem jest zachowanie lub poprawa zdrowia”. Trzecią 

kategorię stanowi turystyka medyczna. W tym przypadku, pobyt odbywa się  

w specjalistycznym hotelu z odpowiednią, fachową obsługą i indywidualną 

opieką, połączoną z szerokim zakresem świadczeń obejmujących: fizyczny fit-

ness, zdrową żywność, relaks i umysłową aktywność6.  

Turystykę zdrowotną można natomiast zdefiniować jako świadome  

i dobrowolne udanie się na pewien okres poza miejsce zamieszkania w czasie 

wolnym od pracy w celu regeneracji ustroju dzięki aktywnemu wypoczynkowi 

fizycznemu i psychicznemu7. Definicja M. Tabacchi turystykę zdrowotną trak-

tuje znacznie szerzej i określa ją jako każdy rodzaj podróży, który sprawia, że 

osoba wyjeżdżająca lub jej rodzina czują się zdrowsi8. 

Niektórzy badacze uważają̨ turystykę zdrowotną i medyczną za takie 

samo zjawisko, choć w różny sposób je akcentują. Turystyka zdrowotna zy-

 
zacji Krynicy i uzdrowisk Galicji Zachodniej oraz Królestwa Polskiego w komisji Bal-

neologicznej Krakowskiej i Spółce Zdrojowisk Krajowych, w: Seria: „Kultura Uzdro-

wiskowa w Europie”, t. VI, Uzdrowiska w procesie modernizacji (XIX-XXI wiek), red. 

B. Płonka-Syroka i in., Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wydawnictwo Quae-

stio, Wrocław 2014, s. 81-96. 
4 Arent M., Białk-Wolf A., Buziewicz A., Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Pol-

sce, Warszawa 2016, s.3; https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/ana-

liza-podazy-turystyki-zdrowotnej-w-polsce [dostęp 14.05.2018].  
5 Januszewska M., Znaczenie produktu uzdrowiskowego w rozwoju turystyki w Polsce, 

w: Markowe produkty turystyczne, ed. A. Panasiuk, Fundacja na rzecz Uniwersytetu 

Szczecińskiego, Szczecin–Niechorze 2004; Panasiuk A., The structure of the Health 

Resort Tourism Brand, „Ekonomiczne Problemy Turystyki”, nr 876,  t. 3 (31), 2015. 
6 Lanz-Kaufmann, E., Wellness-Tourismus. Marktanalyse und Qualitätsanforderungen 

für die Hotellerie – Schnittstellen zur Gesundheitsförderung, FIF, Berno 1999, s. 37. 
7 Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003, s. 37.  
8 Tabacchi M., Sustaining tourism by managing health and sanitation conditions, Inter-

American Travel Congress, San Jose 1997, cyt. za: Łęcka I., Nowe (?) trendy  

w turystyce zdrowotnej, Prace i Studia Geograficzne, Warszawa 2003, t. 32. 

https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/analiza-podazy-turystyki-zdrowotnej-w-polsce
https://www.pot.gov.pl/pl/nowosci/wiadomosci-z-pot/analiza-podazy-turystyki-zdrowotnej-w-polsce
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skuje na popularności, zwłaszcza wobec współczesnych trendów wzrostu po-

pularności niefarmakologicznych metod leczenia, do jakich należy lecznictwo 

uzdrowiskowe oparte na naturalnych tworzywach przyrodniczych.  

Wraz z rosnącą konkurencyjnością destynacji krajowych i zagranicz-

nych tworzenie atrakcyjnego produktu turystyki zdrowotnej związane jest nie 

tylko z metodami leczenia, ale także stałego rozwijania oferty w oparciu o lo-

kalne produkty zdrowej żywności i atrakcji związanych z historią, kulturą i tra-

dycjami regionu. 

Odzwierciedlają to koncepcje łańcucha wartości M. Portera, jako ele-

mentów produktu stanowiącego źródło wartości dla nabywców, gdzie pojedyn-

cze działania stanowią ogniwa procesu tworzenia wartości9. W literaturze 

przedmiotu istnieje szereg modyfikacji i interpretacji modelu Portera, na uwagę 

zasługuje koncepcja G. Gołembskiego turystycznego łańcucha wartości, gdzie 

każdy z uczestniczących podmiotów dostarcza cząstki całkowitej wartości 

oczekiwanej przez turystę, tworząc spójny rozpoznawalny produkt tury-

styczny10. 

 

Turystyka kulinarna – najszybciej rozwijającą się forma turystyki kultu-

rowej  

 

Spożywanie różnorodnych potraw i napojów może być czymś więcej 

niż tylko zwykłym zaspokojeniem głodu i pragnienia. Kulinaria mogą być wy-

rafinowanym sposobem poznawania danego kontynentu, kraju, regionu lub 

konkretnej miejscowości za pomocą doświadczania odmiennych smaków, kul-

tur, obyczajów i tradycji. Mogą być także zaproszeniem do dialogu, czyli pre-

tekstem do poznania innego człowieka w przestrzeni turystycznej11. Tury-

styczne podróże kulinarne nie ograniczają się tylko do spożywania przez tury-

stów potraw i napojów, wiążą się one z zainteresowaniem wszystkim, co doty-

czy jedzenia; poczynając od używanych produktów, przez proces przygotowy-

wania i podawania potraw, po poznawanie związanych z jedzeniem obyczajów. 

Tym samym są one rodzajem turystyki kulturowej12. 

 
9 Porter M. E., Przewaga konkurencyjna, osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, 

wydanie I, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2006. 
10 Gołembski G., Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, w: Kierunki 

rozwoju badań naukowych w turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2003, s. 11-23.  
11 Stasiak A., Nowe przestrzenie i formy turystyki w gospodarce doświadczeń, „Tu-

ryzm”, nr 23/2, 2013, s. 65-74.  
12 Kowalczyk A., Od street food do food districts – usługi gastronomiczne i turystyka 

kulinarna w przestrzeni miasta, „Turystyka Kulturowa” , nr 9, 2014, s. 6-31; www.tu-

rystykakulturowa.org. 

http://www.turystykakulturowa.org/
http://www.turystykakulturowa.org/


K. Przybyło-Kisielewska, Z. Kruczek, M. Knefel, Znaczenie  regionalnych… 

 

36 

Pojęcie turystyki kulinarnej zostało wprowadzone do literatury przed-

miotu przez Lucy Mary Long i zdefiniowane jako jeden ze sposobów pozna-

wania innych kultur (ang. experiencing other cultures through food)13. Obecnie 

w literaturze funkcjonuje kilka różnych, bardziej lub mniej precyzyjnych defi-

nicji turystyki kulinarnej. Jedną z najszerszych i najtrafniejszych definicji tury-

styki kulturowej została sformułowana przez Mikosa von Rohrscheidt, który 

wykazuje duży związek turystyki kulinarnej z turystyką kulturową. Według 

wspomnianego powyżej autora „mianem turystyki kulinarnej określa się przed-

sięwzięcia o charakterze turystycznym, w których istotną częścią programu lub 

decydującym motywem podjęcia podróży jest skorzystanie z ofert kulinarnych 

obcego kraju lub regionu. Wymogiem kulinarnej turystyki kulturalnej jest za-

chowanie wysokiej jakości potraw, odniesienie ich składu i sposobu przyrzą-

dzania do tradycji kulinarnych obcego kraju lub regionu docelowego oraz za-

pewnienie spożywania posiłków w odpowiednim otoczeniu.”14 W podobny 

sposób definiują turystykę kulinarną inni autorzy.  

Obserwowana w ostatnich latach na świecie i w Polsce fascynacja sze-

roko rozumianym dziedzictwem kulinarnym pozwala twierdzić wręcz o istnie-

jącej modzie, która związana jest z zapotrzebowaniem społecznym na to zagad-

nienie15. Turystyka kulinarna oferuje możliwość poznawania różnych aspektów 

żywności i sposobów, w jaki możemy łączyć się dla jedzenia i poprzez jedze-

nie. 

 

Pod pojęciem turystyki kulinarnej kryje się  podróżowanie, celem któ-

rego jest poznawania potraw i produktów kulinarnych danego kraju lub re-

gionu. Z takim podróżowaniem wiąże się nierozerwalnie kulturowy kontekst, 

należy jednak dodać, że nadrzędnym celem turystyki kulinarnej jest degustacja 

produktów kulinarnych. To ten cel decyduje o czasie  i kierunku wyjazdu.  

Bez wątpienia turystyka kulinarna staje się coraz bardziej popularna, 

liczne już badania pokazują, że turyści coraz częściej przed wyborem miejsca 

wakacyjnej podróży, sprawdzają walory kulinarne danego regionu16. Obecnie 

 
13 Long L.M., Culinary Tourism, ed. University Press of Kentucky, Lexington 2004. 
14 Mikos von  Rohrscheidt A., Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, 

Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menadżerska Milenium, Gniezno 2008. 
15 Tomczyk-Miczka E., Jak zmierzyć zawartość kultury w turystyce kulinarnej? Atrak-

cje kulinarne: moda czy autentyczne zapotrzebowanie?, w: Kultura i turystyka – wokół 

wspólnego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, wyd. Regionalna Organizacja Tury-

styczna Województwa Łódzkiego oraz Instytut Geografii Miast i Turyzmu Uniwersy-

tetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 55-63. 
16 Stasiak A., Rozwój turystyki kulinarnej w Polsce, w: Kultura i turystyka wokół wspól-

nego stołu, red. B. Krakowiak, A. Stasiak, Regionalna Organizacja Turystyczna Woje-

wództwa Łódzkiego, Łódź 2015.  
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jest to jeden z głównych czynników zachęcających do wyboru konkretnego kie-

runku urlopowego. Przy okazji jest to dobra sposobność na poznanie kultury 

danego kraju lub regionu. 

Znaczenie kulturowego dziedzictwa kulinarnego doceniane jest przez 

wiele regionalnych placówek gastronomicznych oraz gospodarstw agrotury-

stycznych, serwujących tradycyjne potrawy przygotowywane według dawnych 

receptur. Turyści chętnie poznają nowe smaki oraz sposoby serwowania potraw 

w odwiedzanych regionach. Spowodowało to wykształcenie się relatywnie no-

wej i specyficznej formy turystyki, tzn. turystyki kulinarnej oraz enoturystyki17. 

W te zmiany doskonale wpisują się również polskie uzdrowiska 

 

Busko-Zdrój – powstanie i potencjał uzdrowiska 

 

W południowej części regionu  świętokrzyskiego znajdują się złoża 

gipsu. Powoduje to, iż woda gruntowa zawiera dużą ilość soli mineralnych  

i siarczanów oraz innych jonów siarki. Twory gipsowe odgrywają zasadnicze 

znaczenie w genezie wód mineralnych o charakterze siarczkowym. Pod wpły-

wem bakteryjnej redukcji gipsów powstaje siarkowodór, który rozpuszczając 

się w infiltracyjnych wodach opadowych, powoduje powstanie wód siarczko-

wych prostych. W Busku-Zdroju i Solcu-Zdroju wody te przepływają dodat-

kowo do zalegających niżej porowatych tworów kredowych, gdzie dochodzi do 

kontaktu wód siarczkowych z solanką. W efekcie tworzy się specyficzna dla 

Buska i Solca woda siarczkowa o niewątpliwych walorach leczniczych Busko-

Zdrój i Solec-Zdrój są zaliczane do najbardziej cenionych uzdrowisk balneolo-

gicznych na świecie. Sława ta budowana jest już od wieków. Naturalne wody 

siarczkowo-siarkowodorowe mogą być stosowane wyłącznie u źródeł, ponie-

waż podczas transportu oraz przechowywania wytrącane są siarczki metali 

ciężkich18.  

 

Pierwsze wzmianki o źródłach mineralnych w Busku-Zdroju pochodzą 

z 1252 r., kiedy to Bolesław Wstydliwy nadał mieszkańcom przywilej warzenia 

soli z solanki. Natomiast jako udokumentowaną działalność balneologiczną 

przyjmuje się rok 1393, gdy z kąpieli leczniczej skorzystała królowa Jadwiga.  

W 1808 r. lekarz J. Winterfeld zaobserwował lecznicze oddziaływanie wód na 

ludzi i zwierzęta, które chętnie piły słoną i niemiłą w zapachu wodę. Według 

 
17 Buczkowska-Gołąbek K., Antropologia jedzenia w podróży, „Folia Turistica”, nr 39, 

2016, s. 45-64.  
18 Szromek A., Brożyna M., Letka-Paralusz E., Działalność uzdrowiskowa i zasoby 

lecznicze w uzdrowiskach ziemi świętokrzyskiej, w: Rola uzdrowisk i przedsiębiorstw 

uzdrowiskowych w turystyce i w lecznictwie uzdrowiskowym, red. A. Szromek, Prokse-

nia, Kraków 2014.  
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źródeł pierwsi letni kuracjusze przybyli w 1828 r.; odnotowano wtedy pobyt 

202 gości. Natomiast w 1836 r. dokonano uroczystego otwarcia uzdrowiska 

oraz budynku uzdrowiskowego, nadal funkcjonującego. W roku 1860 odnoto-

wano już 415 kuracjuszy. Pierwszym źródłem buskiej wody mineralnej było 

źródło Rotunda, gdzie za króla Stanisława Augusta  Poniatowskiego była zbu-

dowana warzelnia soli, a następnie powstało źródło i pijalnia wody mineral-

nej19. 

Woda w Busku ma cenne właściwości lecznicze dzięki rzadko spoty-

kanym wodom siarczkowym z jodem i selenem, określane jako chlorkowo-so-

dowe, siarczkowe i chlorkowo-sodowe, jodkowe, bromkowe. Bardzo wysoka 

zawartość chlorków i siarkowodoru kwalifikuje je do jednych z najlepszych  

w kraju wód do kąpieli leczniczych stosowanych w  leczeniu schorzeń reuma-

tycznych, ortopedyczno-urazowych, neurologicznych dermatologicznych, kar-

diologicznych i naczyń obwodowych20. Obecnie uzdrowisko dysponuje rozwi-

niętą bazą sanatoryjną i zabiegową. Podstawowym zabiegiem udzielanym ku-

racjuszom jest kąpiel siarczkowa, gdyż lecznictwo uzdrowiskowe Buska opiera 

się na wykorzystaniu wód siarczkowych, jodkowo-bromkowych i borowiny.  

 

Busko posiada 8 zakładów przyrodoleczniczych i 4 obiekty sanatoryjne 

z najbardziej znanym –  Sanatorium „Marconi”. Łączy on blisko 200 lat tradycji 

z nowoczesnością. Obiekt został oddany do użytku w 1836 r.; powstał według 

projektu architekta włoskiego pochodzenia Henryka Marconiego. Sanatorium 

jest wizytówką całego Uzdrowiska. W ramach „Uzdrowiska Busko-Zdrój 

S.A.” funkcjonują następujące obiekty: Sanatorium „Mikołaj”, „Oblęgorek”  

i „Willa Zielona” oraz szpitale: Specjalistyczny Szpital Ortopedyczno-Rehabi-

litacyjny „Górka” i Uzdrowiskowy Szpital Kompleksowej Rehabilitacji „Kry-

styna”. Pojemność bazy noclegowej w Busku sięga 1000 łóżek. Uzdrowisko 

„Busko-Zdrój S.A.” to nie tylko lecznictwo. Dla odwiedzających osób przygo-

towano bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych. Międzynarodowe imprezy mu-

zyczne, jak np. „Lato z Chopinem” czy „Festiwal im. Krystyny Jamroz”, przy-

ciągają sławy z zagranicy i wzbogacają atrakcyjność pobytów w kurorcie21. 

 

 

 

 

 
19 Marciniec L., Kurortu czar, Kazimierska Agencja Drukarska, Busko-Zdrój 2009,  

s. 24.  
20 Knefel M., Korczak P., Sto lat tradycji uzdrowiskowych – sanatorium „Słowacki”  

w Busku Zdroju, w: Wybrane aspekty zarzadzania zakładem uzdrowiskowym, red.  

A. Szromek, Proksenia, Kraków 2016.  
21 http://www.kurort24.pl/?uzdrowiska/busko-zdroj.html. 

http://www.kurort24.pl/?uzdrowiska/busko-zdroj.html
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Hotel BRISTOL ART & Medical SPA 

 

BRISTOL ART & Medical SPA to kompleks uzdrowiskowy usytuow-

any w ścisłym centrum Buska-Zdroju, w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodu ła-

zienkowskiego. Hotel to harmonijne połączenie secesyjnej willi „Bristol” z no-

woczesną architekturą, który doskonale zestawia funkcje hotelową i restaura-

cyjną z balneologią i rekreacją, to współistnienie tradycji i współczesności, har-

monia pomiędzy tradycyjnymi zabiegami wykorzystującymi naturalne bogac-

two Buska-Zdroju a najnowszymi technologiami w leczeniu, bazującymi na 

najwyższej klasy sprzęcie medycznym i rehabilitacyjnym. Każdy szczegół za-

równo w zabytkowej, jak i nowoczesnej części obiektu, został zaprojektowany 

z wyjątkową dbałością, a obecność dzieł sztuki tworzy niepowtarzalny klimat. 

Kompozycje smaków kuchni to inspiracja naturą, oparta na najwyższej jakości 

produktach, pochodzących od lokalnych dostawców. Niezastąpioną wartość 

stanowi zespół, który skupiony jest na spełnianiu indywidualnych potrzeb  

i oczekiwań gości22. 

Zgodnie z obecnym trendem tworzenia produktu turystyki zdrowotnej 

w oparciu o zasoby przyrody oraz doświadczanie lokalnej tradycji i kultury 

obiekty dążą do budowania autentycznej i wyjątkowej oferty. Zawłaszcza du-

żym powodzeniem cieszą się produkty spożywcze i kosmetyczne wykonane 

tradycyjnymi metodami, a także współuczestniczenie w tym procesie, co sta-

nowi dodatkową atrakcje turystyczną. 
 

Fot. 1. Hotel Bristol Art & Spa w Busku 

 
 Źródło: https://bristolbusko.pl/galeria 

 
22www.kurort24.pl/?oferta-pobytowa/Bristol-ART-SPA-Sanatorium.html. 

https://bristolbusko.pl/galeria
http://www.kurort24.pl/?oferta-pobytowa/Bristol-ART-SPA-Sanatorium.html
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Regionalna kuchnia świętokrzyska 

 

Dziedzictwo kulinarne obszaru jest istotnym elementem jego tożsamo-

ści, a organizacja wydarzeń kulinarnych –  atrakcyjnym uzupełnieniem i uroz-

maiceniem oferty turystycznej i kulturalnej regionu. Tradycje kulinarne kształ-

towane są przez warunki naturalne danego terenu, czyli to, gdzie produkowana 

jest żywność, ale także, w jaki sposób jest ona wytwarzana. Świętokrzyskie 

słynie ze swojego bogactwa kulinarnego. Wpływ na to ma fakt, że wojewódz-

two jest regionem, w którym kultywowane są zwyczaje kulinarne, przepisy 

przekazywane są z pokolenia na pokolenie, podobnie jak technologie wytwa-

rzania produktów, w tym szczególnie tradycyjnymi metodami. Do tej pory 

uprawiane są więc na ziemi świętokrzyskiej starodawne odmiany roślin; zacho-

wały się także stare rasy zwierząt. Ten dorobek kultywowany od wieków jest 

ciągle rozwijany i wpływa na bogactwo oraz różnorodność żywności tradycyj-

nie wytwarzanej w regionie. 

W jadłospisie mieszkańców regionu świętokrzyskiego obecne były od 

wieków dania i produkty ziemniaczane, mączne oraz kasze. Duże znaczenie  

w żywieniu miały także nabiał, warzywa i owoce, natomiast pokarmy mięsne 

spożywano rzadziej. Najbardziej charakterystycznym produktem, utożsamia-

nym w tym  regionem, jest z pewnością zalewajka świętokrzyska, ale nie jest 

ona jedyną potrawą regionalną. Na liście regionalnych produktów  kulinarnych 

regionu świętokrzyskiego znajduje się 66 potraw, wśród nich „truskawka bu-

ska” i „suszona damacha” z Ponidzia. Żywność tradycyjna z regionu święto-

krzyskiego zdobywa coraz większe uznanie konsumentów dokonujących świa-

domego wyboru produktów o potwierdzonej jakości.  

Kuchnia świętokrzyska łączy w sobie tradycyjną kuchnię chłopską  

i szlachecką z domieszką tradycji żydowskich. Najpopularniejszymi składni-

kami są kapusta, ziemniaki, kasza czy mleko. Potrawy szykowane przez tutej-

sze gospodynie mają nierzadko zagadkowe nazwy, takie jak: pokrzywianka, 

kugiel z czermna, parzybroda świętokrzyska, zmiocarz.  

Najbardziej charakterystyczna dla regionu kieleckiego jest zupa nazy-

wana zalewajką. Jak wskazuje nazwa jest to barszcz, którym zalewa się ugoto-

wane i pokrojone ziemniaki. Równie charakterystycznym daniem jest barszcz 

biały z kiszonej kapusty, podawany głównie w menu wielkanocnym, natomiast 

na codzienny obiad często podawana jest potrwa zwana parzybrodą, czyli go-

towane ziemniaki, z gotowaną kiszoną kapustą, polane skwarkami ze słoniny. 

Najciekawszym, niezwykłym smakowo daniem jest zupa owocowa, 

najczęściej wiśniowa lub jagodowa. Podawana jest z ziemniakami i zabielona 

śmietanką. Nie wypada wyjechać z tego regionu nie próbując pasternocka, ka-

szy ze śliwkami, maścibrzucha czy lokalnych trunków, jak sośniak i bzówka. 
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Dania przygotowywane są według g dawnych receptur, z produktów pochodzą-

cych z własnych upraw, dlatego aby rozsmakować się tej kuchni, najlepiej od-

wiedzić jedno z wielu gospodarstw agroturystycznych. 

Gotowanie oraz zdrowe odżywianie od kilku lat stało się bardzo popu-

larne. W związku z tym równie popularne stało się organizowanie imprez zwią-

zanych z kulinariami. Popularność programów kulinarnych dla amatorów czy 

kulinarnych blogów sprawia, że mają realny wpływ na gusta kulinarne Pola-

ków. Uczestniczą oni w spotkaniach, warsztatach, pokazach, ale równie często 

uświetniają swoją obecnością duże festiwale kulinarne. 

Według raportu Światowej Organizacji Turystycznej wśród kulinar-

nych produktów turystycznych największe znaczenie dla turystów mają wyda-

rzenia kulinarne (79% respondentów podkreśliło ich znaczenie). W następnej 

kolejności badani wymieniali szlaki kulinarne (62%), kursy i warsztaty kuli-

narne (62%), produkty regionalne prezentowane na targach (59%), wizyty  

u producentów żywności tradycyjnej (53%) oraz muzea kulinarne (12%).23  

 

Kulinarne produkty regionalne w ofercie Hotelu BRISTOL ART & Me-

dical SPA 

 

Gestorzy hotelowi coraz częściej korzystają z lokalnych produktów  

w budowaniu wizerunku i charakteru obiektów. Zwłaszcza wymiar zdrowotny 

ma szczególne znaczenie, gdyż zdrowie jest najcenniejsze dla każdego czło-

wieka, w myśl zasady „jesteś tym, co jesz”. Jako pozytywny przykład współ-

pracy z lokalnymi wytwórcami, produkującymi według tradycyjnych metod 

należy wskazać Hotel BRISTOL ART & Medical SPA z Buska-Zdroju, który 

oferuje swoim gościom szereg atrakcji będących efektem wzajemnej współ-

pracy. 

Jednym z partnerów obiektu jest Olejarnia Zagłoby, oddalona zaledwie 

3 km, która tradycyjną metodą tłoczy na zimno oleje z roślin uprawianych lo-

kalnie – między innymi olej z maku, konopi, czarnuszki, lnianki itp. Oleje te są 

doskonałymi dodatkami stosowanymi w restauracji hotelowej do sałatek i po-

traw mięsnych. Dodatkowo wytłoczyny, które zostają po wykonaniu procesu 

tłoczenia, są wykorzystywane w pielęgnacji jako naturalny peeling w rytuałach 

zabiegowych SPA. Jednak największą atrakcję stanowi możliwość samodziel-

nego uczestniczenia w procesie tłoczenia podczas specjalnie organizowanych 

wycieczek i pokazów dla gości. 

Innym ciekawym przykładem współpracy jest Farma Wyrobów Mle-

czarskich Teresy Łukasik ze Strzałkowa. Goście hotelu codziennie w bufecie 

 
23 Global Report on Food Tourism, UNWTO, Madrid 2012. 
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śniadaniowym mogą skosztować kilka odmian słynnego „buncoka strzałkow-

skiego” – z czosnkiem niedźwiedzim, z czarnuszką, z ziołami, z papryką itp. 

Dodatkowo w restauracji hotelowej serwowany jest żurek na maślance od pani 

Teresy. 

 
Fot. 2. Sery twarogowe z gospodarstwa Teresy Łukasik ze Strzałkowa 

 
Źródło: https://bristolbusko.pl/galeria 

 

Jako dobrą praktykę także należy wskazać współpracę z Gospodar-

stwem Rolne Budy z okolic Buska-Zdroju, słynącym z hodowli amurów, karpi, 

pstrągów i linów, które stanowią przysmaki kuchni obiektu. 

Kolejnym przykładem lokalnej współpracy jest Gospodarstwo Sadow-

nicze  J@BUSKO.PL, w którym tłoczy się soki tradycyjnymi metodami. Są to 

charakterystyczne mętne soki, z naturalnym delikatnym miąższem, które poda-

wane są między innymi do śniadań gościom hotelowym.  

 
Fot. 3. Gospodarstwo Sadownicze J@BUSKO.PL   

 
Źródło: https://bristolbusko.pl/galeria 

https://bristolbusko.pl/galeria
mailto:J@Busko.pl
https://bristolbusko.pl/galeria
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Regionalnym dostawcą jest także Browar Sandomierz, produkujący 

piwo Baba Jaga, które cieszy się dużym powodzeniem.  

 
Fot. 4. Buski Oktoberfest 2018 

 
Źródło https://bristolbusko.pl/galeria 

 

Poza dostawą produktów lokalnych hotel organizuje szereg imprez, 

które  na stałe wpisały się w kalendarza atrakcji turystycznych Buska-Zdroju. 

Od 2015 r. Hotel BRISTOL jest organizatorem Buskiego Oktoberfestu, na któ-

rym prezentują się lokalne browary oraz winnice. Impreza odbywa się co roku,  

w ostatni weekend września na terenie obiektu; dużym powodzeniem cieszą się 

warsztaty m.in. warzenia piwa. 

 
Fot. 5. Plakat imprezy Buski Oktoberfest 2018  

 
Źródło https://bristolbusko.pl/galeria 

https://bristolbusko.pl/galeria
https://bristolbusko.pl/galeria
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Dwa razy do roku Hotel BRISTOL organizuje targi produktów regio-

nalnych; dużym uznaniem cieszą się te pochodzące z gospodarstw pszczelar-

skich, tradycyjne konfitury, sery z mleka koziego i owczego, ser pokrzywowy,  

wyroby wędliniarskie m.in. z koźliny. Zagroda „Kwaśne Wiśnie” dostarcza do 

obiektu wspaniałe kozie sery, których goście mogą również spróbować w trak-

cie śniadań. 

 
Fot. 6. Plakat promujący w hotelu Bristol Świętokrzyski Festiwal Wina  

 
Źródło: https://bristolbusko.pl/galeria 

 

 

Fot. 7. Plakat promujący w hotelu Bristol Targ Produktów Regionalnych 

 
Źródło: https://bristolbusko.pl/galeria 

https://bristolbusko.pl/galeria
https://bristolbusko.pl/galeria
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Bardzo ważnym produktem, pojawiającym się na targach produktów 

regionalnych są świętokrzyskie wina. Sandomierski szlak winiarski od lat jest 

jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych w województwie świętokrzy-

skim. 

 
Ryc. 1. Sandomierski szlak wina 

 
Źródło: broszura POT, 2018 

 

W karcie win Hotelu BRISTOL ART & Medical SPA na stałe są sprze-

dawane wina z winnicy Płochockich: Ma-fo, Sey Sey, Hibia. Winnica znajduje 

się w miejscowości Daromin w powiecie sandomierskim. W 2018 r. winnica 

została zarejestrowana w Agencji Rynku Rolnego i wina z winnicy Płochockich 

sprzedawane są na terenie całego kraju.  

Na targach produktów regionalnych dużym zainteresowaniem cieszą 

się wina z winnic Terra, Avra, Carolus. Organizowany w sierpniu Świętokrzy-

ski Festiwal Wina jest dla 64% ankietowanych gości głównym motywem przy-

jazdu do hotelu. 

Z przeprowadzonych wśród gości hotelowych wywiadów24 wynika 

(ryc. 2), że najczęściej spożywane produkty regionalne to tradycyjne wędliny  

 
24 Wywiady przeprowadzono w marcu i kwietniu 2019 roku wśród 100 gości Hotelu 

BRISTOL ART & Medical SPA, którzy przebywali minimum 3 noce w obiekcie hote-

lowym i korzystali z usług gastronomicznych hotelu. 
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z Wąchocka (50% wskazań),  chleb wieloziarnisty piramida (25%), buncok 

strzałkowski (15%) oraz miody z pasieki Kameduły (10%). Produkty te najczę-

ściej konsumowano w czasie kolacji i śniadania (ryc. 3).  
 

Ryc. 2.  Najczęściej spożywane produkty regionalne w Hotelu (badania własne) 

 
 

 

Ryc. 3. Podczas jakich posiłków spożywali Państwo produkty regionalne?  

– odpowiedzi respondentów (badanie własne) 

 

1. Buncok Strzałkowski
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Podsumowanie 

 

Współpraca obiektów hotelowych z lokalnymi dostawcami produktów 

wytwarzanych tradycyjnymi metodami daje szerokie korzyści, nie tylko obiek-

towi i dostawcom, ale przede wszystkim turystom, którzy otrzymują produkty 

wysokiej jakości.  

Lokalna współpraca pozwala także zyskać na popularności lokalnym 

wytworom oraz kultywować tradycję, a angażowanie społeczności w rozwój 

turystyki przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. 

Lokalni dostawcy są nie tylko źródłem, które pozwala wyróżnić ofertę 

kulinarną obiektu, ale także, udostępniając możliwość uczestniczenia w proce-

sie produkcyjnym podczas pokazów dla turystów, współtworzą wyjątkowy 

produkt turystyki zdrowotnej. 

Produkty regionalne niejednokrotnie przyczyniają się do zwiększenia 

satysfakcji z pobytu gościa w danym regionie. Z badań przeprowadzonych  

w Hotelu BRISTOL ART & Medical SPA jednoznacznie wynika, iż organizo-

wanie wydarzeń kulinarnych z produktami regionalnymi bardzo często jest wy-

znacznikiem podjęcia decyzji o wyjeździe turystycznym. 
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Abstract 

The article discusses the disadvantages of the neoliberal economy model. A model of 

sustainable economic development was proposed through the economic, social and 

environmental triad. It was agreed that the new strategy of socio-economic develop-

ment should show signs of sustainability and social cohesion (on the example of 

Ukrainian society). The essence of the doctrine of social cohesion is considered by 

paying attention to the following issues: 1. social cohesion is based on the availability 

of social rights for all citizens; 2. the key to social cohesion is a high level of public 

confidence in government and other civil society institutions; 3. a mandatory attribute 

of social cohesion of society is a socially responsible state with extensive institutions 

of social protection and social integration; 4. the basis of social cohesion in society is 

the good of the absolute majority of citizens, as well as harmonious and stable social 

relations; 5. social cohesion is a state of society in which its members act responsibly, 

social dialogue is a daily norm, and existing institutions and procedures contribute to 

the active involvement of people in public, cultural and professional life; 6. social 

cohesion means adopting democratic principles in making socially relevant decisions. 

Keywords: neoliberal economic model, pragmatic model of sustainable economic 

development, sustainable economy, social cohesion 

 

Streszczenie 

W artykule omówiono wady neoliberalnego modelu gospodarki. Zaproponowano 

model zrównoważonego rozwoju gospodarczego poprzez triadę gospodarczą, spo-

łeczną i środowiskową. Ustalono, że nowa strategia rozwoju społeczno-gospodarcze- 

go powinna przywoływać oznaki trwałej gospodarki i spójności społecznej ukraiń-

skiego społeczeństwa. Istotę doktryny spójności społecznej rozważa się z następują-

cych punktów: 1. spójność społeczna opiera się na prawach socjalnych i dostępie 

wszystkich obywateli do ich praw, a zatem stanowi dla nich realną okazję do korzy-

stania i ochrony swoich praw; 2. Kluczem do spójności społecznej jest wysoki poziom 

zaufania publicznego do instytucji rządowych i innych instytucji społeczeństwa oby-

watelskiego, a także zaufanie obywateli i ich grup społecznych; 3. Obowiązkowym 

atrybutem spójności społecznej społeczeństwa jest państwo odpowiedzialne społecz-

nie z rozległymi instytucjami ochrony socjalnej i integracji społecznej; 4. Podstawą 

spójności społecznej społeczeństwa jest dobro absolutnej większości obywateli, har-

monijne i stabilne stosunki społeczne; 5. Spójność społeczna jest stanem społeczeń-

stwa, w którym jej członkowie działają odpowiednio, dialog społeczny jest codzienną 

normą, a istniejące instytucje i procedury przyczyniają się do aktywnego zaangażo-
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wania ludzi w życie publiczne, kulturalne i zawodowe; 6. Spójność społeczna oznacza 

przyjęcie demokratycznych zasad podejmowania istotnych społecznie decyzji. 

Słowa kluczowe: neoliberalny model gospodarki, pragmatyczny model zrównoważo-

nego rozwoju gospodarki, zrównoważona gospodarka, spójność społeczna społeczeń-

stwa. 

 

Celem artykułu jest analiza problemów rozwoju gospodarczego na 

etapie postindustrialnym, przeprowadzona na przykładzie społeczeństwa 

ukraińskiego. Temat ten jest istotny, bowiem ekonomia, jako nauka obiek-

tywna, powinna pomagać ludziom odnajdywać się we współczesności,  

a obecny stan gospodarki (społeczeństwo postindustrialne) nie jest w stanie  

dostatecznie szybko nadążać za jej wyzwaniami. Ludzkość napotyka nowe 

problemy, którym towarzyszą takie megatrendy, jak: 

− zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa w krajach wysoko 

rozwiniętych), 

− zmiany środowiska spowodowane globalnym ociepleniem, 

− rewolucja naukowa i technologiczna, która doprowadziła do cyfryzacji 

gospodarki, 

− globalizacja niewłączająca, która pogłębia nierówności społeczne, 

− przejawy neoliberalnego kapitalizmu, które doprowadziły do nieuczci-

wej konkurencji, złych regulacji, korupcji, biurokracji i innych. 

W starciu z silnymi firmami, neoliberalna presja na deregulację go-

spodarki, wypchnęła na margines słabszych konkurentów. Hasła głoszone 

przez polityków nie zawsze mają pokrycie w rzeczywistości. Społeczna go-

spodarka rynkowa podkreśla inne wartości: sprawiedliwość, spójność spo-

łeczną, solidarność, odpowiedzialność pokoleń [7]. 

Rynek potrzebuje interwencji edukacyjnej i instytucjonalnej ze strony 

państwa. Gospodarka powinna opierać się na dominacji przedsiębiorstw pry-

watnych, z uwzględnieniem interesów średnich i małych zakładów, powinna 

być regulowana przez państwo w interesie publicznym. Państwo, poprzez 

odpowiednią stymulację rynków, powinno promować przedsiębiorczość  

i zachęcać do inwestycji poprzez sprawny obieg informacji i zarządzania  

w celu poprawy dobrobytu społeczeństwa. Taki proces ekonomiczny trwa  

długo, ale harmonijnie rozwija relacje między teraźniejszością a przyszłością. 

 

Tak, jak nie może istnieć makroekonomia bez mikroekonomii, tak nie 

może istnieć światowa gospodarka bez gospodarek narodowych. Dla pragma-

tycznych celów gospodarki należy jasno określić cel, który wyznaczy ścieżkę 

do zrównoważonego rozwoju – poprzez triadę gospodarczą, społeczną i śro-

dowiskową. Organizując działania, należy pamiętać, że korzyść zawsze zale-
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ży od spełnienia dwóch warunków: właściwie ustalonego końcowego celu 

oraz  od odpowiednich środków prowadzących do niego. 

Cel ten wymaga zmian, które pozwolą budować gospodarkę zrówno-

ważoną – aby osiągnąć równowagę między teraźniejszością a przyszłością, 

poprzez spójność społeczną i wysoce moralne układy (rys.1). 

 
Rys. 1. Nowoczesna koncepcja zrównoważonego rozwoju [8; 1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: opracowanie własne 
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− zdrowa konkurencja oraz regulacje rządowe, tam gdzie to konieczne, 

oznaczają efektywną gospodarkę, 

− zrównoważony rozwój gospodarczy wymaga nasycenia rynków towa-
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− zrównoważony rozwój ekologiczny wymaga racjonalnych i produk-

tywnych relacji między działalnością gospodarczą człowieka a przyro-

dą [8; 1]. 

 

Gospodarka zrównoważonego rozwoju wymaga racjonalnego wyko-

rzystania zasobów naturalnych i ograniczenia szkód zadawanych środowi-

skowi naturalnemu – znalezienia równowagi między zaspokajaniem współ-

czesnych potrzeb ludzkości a ochroną interesów przyszłych pokoleń. Zaspa-

kajanie obecnych potrzeb nie powinno pozbawiać możliwości naszych de-

scendentów. 

The Global Sustainable Development Report za rok 2019 wskazuje 

sześć kluczowych celów i zadań dla osiągnięcia zrównoważonego rozwoju: 

− działania na rzecz podnoszenia poziomu dobrobytu na świecie, 

− zrównoważona i uczciwa gospodarka, 

− rozbudowa ogólnoświatowych systemów wyżywienia,  

− dekarbonizacja energii i powszechny dostęp do niej, 

− równomierny rozwój terenów miejskich i wiejskich, 

− budowa globalnej społeczności, działającej na rzecz środowiska. 

W Raporcie wskazano również cztery dźwignie, które można zasto-

sować dla kluczowych pozycji zrównoważonego rozwoju, aby zapewnić rów-

nowagę między dobrostanem ludzi a kosztami społecznymi i środowiskowy-

mi. Te dźwignie to: rząd, gospodarka i finanse, indywidualne i zbiorowe dzia-

łania, nauka i technologia [9]. 

Ponadto w 2015 r. na szczycie ONZ zatwierdzono globalne cele 

zrównoważonego rozwoju: 

− przezwyciężenie ubóstwa na całym świecie, 

− powstrzymanie głodu, osiągnięcie bezpieczeństwa żywnościowego, po-

prawa żywienia i promowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa, 

− zapewnianie zdrowego stylu życia i promowanie dobrobytu osób  

w każdym wieku, 

− zapewnianie kompleksowej i wysokiej jakości edukacji ogólnej oraz 

zachęcanie do uczenia się przez całe życie dla wszystkich ludzi, 

− osiągnięcie równości płci i zapewnienie równych szans rozwoju kobie-

tom i dziewczętom, 

− zapewnienie powszechnego dostępu do systemów zaopatrzenia w wodę 

i urządzeń sanitarnych, 

− zapewnienie wszystkim dostępu do niedrogich, nieprzerwanych, zrów-

noważonych i nowoczesnych dostaw energii, 
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− promowanie powszechnego i zrównoważonego rozwoju gospodarcze-

go, zatrudnienia i wprowadzenia godnych warunków pracy dla wszyst-

kich grup ludności, 

− budowanie trwałej infrastruktury i promowanie zrównoważonego roz-

woju uprzemysłowienia poprzez wprowadzanie innowacji, 

− zmniejszenie nierówności w obrębie krajów i między nimi, 

− promowanie integracji, bezpieczeństwa, zdolności dostosowywania się 

do zmieniających się warunków i zrównoważonego rozwoju miast, 

− wprowadzenie zasad zrównoważonej konsumpcji i produkcji, 

− podejmowanie działań w celu przezwyciężenia skutków zmian klimatu 

− ochrona ekosystemów lądowych i morskich, 

− promowanie rozwoju sprawiedliwych, pokojowych i otwartych spo-

łeczności, 

− intensyfikacja i wzmocnienie globalnego partnerstwa w interesie zrów-

noważonego rozwoju [3]. 

 

Tak więc cele globalnego zrównoważonego rozwoju obejmują 

wszystkie aspekty życia i rozwoju człowieka – od zdrowia, edukacji i środo-

wiska po pokój, sprawiedliwość, bezpieczeństwo i równość. 

W tym kontekście ważne jest przejście do zrównoważonego rozwoju 

gospodarczego z oznakami spójności społecznej, świadomości obywateli  

i liderów, jasnej definicji krajowych interesów strategicznych oraz wdrażania 

polityki zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych techno-

logii informatycznych i najnowszych osiągnięć naukowych. 

Zrównoważony rozwój jest już podstawą do kształtowania polityki 

UE i wielu innych krajów, w tym postsowieckich, takich jak Republika Biało-

rusi, Kirgistan, Uzbekistan, Kazachstan i inne, w których przyjmowane są 

krajowe strategie zrównoważonego rozwoju, wdrażane są mechanizmy zielo-

nej gospodarki. 

 

Ewolucja nowego paradygmatu gospodarki musi opierać się na zrów-

noważonym rozwoju szans (podaży) i potrzeb (popytu) społeczeństwa, aby 

zapewnić ludziom nie to, czego chcą, ale to, czego potrzebują; należy to czy-

nić, biorąc pod uwagę umiejętność ograniczania się społeczeństwa, co nie jest 

łatwe. Zrównoważony rozwój powinien przewidywać kształtowanie preferen-

cji konsumentów w taki sposób, aby nie czuli się manipulowani, ale sami 

chcieli korzystać z nowych form. Musimy dążyć do równowagi między dniem 

dzisiejszym a jutrem – w oparciu o równowagę społeczną. Rozwój państwa  

w stronę stworzenia solidnego systemu społeczno-gospodarczego będzie sku-
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teczny tylko poprzez praktyczne regulacje gospodarki – wygodne dla funk-

cjonowania społeczeństwa. 

Koncepcja nowej strategii, dotyczącej nowatorskiego podejścia w sfe-

rze społeczno-gospodarczej, zyskuje na Ukrainie coraz większe poparcie, 

widoczne w literaturze przedmiotu. Podobnie jak w innych gospodarkach 

wschodzących, termin ten jest używany przy opracowywaniu programów 

zrównoważonego wzrostu gospodarczego i oznacza – jak na całym świecie –  

podkreślenie spójności elementów gospodarczych, społecznych i środowi-

skowych [2]. 

 

Wychodząc z tego założenia trzeba wskazać, że neoliberalny model 

ekonomiczny świata nie sprawdza się w wielu przypadkach. Biznes kojarzony 

jest często ze spekulacjami i oszustwami finansowymi, a oligarchia finansowa 

nie z pozyskiwaniem podstawowych aktywów, ale z maksymalizacją zysków. 

Bogaci na całym świecie stają się coraz bogatsi, a gospodarkę kapitalistyczną 

można określić mianem „gospodarki kasynowej”: pieniądze generują jeszcze 

więcej pieniędzy, bez tworzenia materialnych aktywów. Amerykański nau-

kowiec Eric Jansen zdefiniował to zjawisko jako bubble economic – bańka 

spekulacyjna (speculative buble): „bańka ta jest wynikiem finansowego sza-

leństwa, które staje się widoczne dopiero, gdy rozwiewa się mgła; jest to za-

ciemnienie rynku wytworzone przez rząd, system finansowy i przemysł; jest 

to ogólna halucynacja prowadząca do upadku i depresji” [4]. 

 

Obecnie poszukuje się nowego paradygmatu rozwoju gospodarczego, 

charakteryzującego się ustanowieniem w globalnej gospodarce wspólnych 

zasad, które łączyłyby korzyści gospodarcze ze sprawiedliwością społeczną, 

eliminacją ubóstwa i ochroną przyrody. Kraje takie jak Japonia, Korea Połu-

dniowa, Singapur, Chiny odeszły od neoliberalnych wzorców i przeszły na 

modele neo-keynesowskie i neo-shumpeterowskie, wykorzystując znaczącą 

rolę państwa w rozwoju gospodarczym i zapewniając dobrobyt obywatelom. 

 
Tabela 1. Kluczowe cechy zrównoważonej gospodarki  

z oznakami spójności społecznej 

podstawowe parametry główne cechy 

system finansowy - regulowany przez państwo 

- główne podmioty: banki, giełda 

polityka społeczna - rozwinięty system gwarancji społecznych 

- spójność społeczna i wysoka moralność ludzi 

- wykorzystanie zasobów naturalnych, ich od-

budowa i ochrona środowiska 
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udział w NTP - polityka inwestycyjna sektora prywatnego 

- udział państwa 18-20% 

zagraniczna działalność 

gospodarcza 

- gospodarka nastawiona na eksport  

- rozwój zaawansowanych technologii  

- handel towarami i technologią 

udział państwa  

w gospodarce 

-aktywna rola państwa 

- rozwój sektora publicznego (30-35% PKB) 

- duże zaufanie obywateli do instytucji władzy 

sektor korporacyjny - duży udział małych i średnich przedsiębiorstw 

(ponad 70% wszystkich przedsiębiorstw) 

- równość szans dla różnych podmiotów gospo-

darczych 

funkcje opodatkowania - wysoki poziom opodatkowania 

- progresywny system opodatkowania 

- społeczna odpowiedzialność państwa 

rynek pracy - intensywny rodzaj zatrudnienia  

- wysokie kompetencje pracowników 

- ogólny dobrobyt jako cel działania rynku 
Źródło: opracowanie własne 

 

Oczywiście trzeba stwierdzić, że globalizacja jest obiektywnym i nie-

odwracalnym procesem, którego nie można zatrzymać – ale można go regu-

lować, ponieważ umiędzynarodowienie współczesnej gospodarki łączy  

w sobie elementy strukturalne i podmioty gospodarki światowej. 

Model rozwoju gospodarczego zmienia się stopniowo wraz z przej-

ściem z zarządzania ekstensywnego na intensywny. Na postindustrialnym 

etapie rozwoju gospodarki i społeczeństwa dominującą rolę odgrywa intelek-

tualizacja produkcji, która wymaga podniesienia poziomu kwalifikacji zawo-

dowych i kompetencji człowieka. Prognozuje się, że  w XXI wieku około 

20% populacji będzie zaangażowane w różnego rodzaju prace badawcze. Na 

świecie istnieje stała tendencja do zwiększania roli edukacji, nauki, technolo-

gii w gospodarce. 

 
Tabela 2. Źródła wzrostu gospodarczego 

zasób wskaźnik ilościowy 

zasobu 

wskaźnik wydajności 

zasoby naturalne różne dla każdego ga-

tunku 

wartość produktów 

siła robocza wielkość populacji pra-

cującej i jej kwalifikacje 

wydajność pracy 
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zdolności  

przedsiębiorcze 

wykształcenie, talent, 

ciężka praca 

maksymalizacja zysków 

środki trwałe cena jednostkowa mocy 

produkcyjnych 

zwrot środków, jakość 

produktu 

wiedza naukowa  

i technologiczna 

poziom kosztu na  

jednostkę produkcji 

szybkość aktualizacji to-

warów i usług, potencjał 

naukowy produkcji 

popyt objętość pod względem 

wartości 

społecznie zorientowany 

podział dóbr 
Źródło: opracowanie własne 

Odnosząc powyższe wskazówki do Ukrainy, należy stwierdzić, że 

może ona odnieść sukces w zakresie przejścia do gospodarki zrównoważonej, 

koncentrując swoje zasoby na kluczowych obszarach, tzn. tych segmentach 

struktury gospodarczej, które determinują przyszłość światowej gospodarki  

i możliwości zaawansowanego rozwoju. Na tej podstawie konieczne jest 

przejście od stabilizacji monetarnej do polityki instytucjonalnej, przede 

wszystkim poprzez: 

− powstrzymanie oligarchizacji w biznesie, 

− zatrzymanie rozwarstwienia społeczeństwa, 

− zapewnienie rozwoju małych, średnich i rodzinnych przedsiębiorstw, 

− wyeliminowanie nadużyć, które deformują nie tylko strukturę społecz-

no-ekonomiczną, ale także moralne podstawy społeczeństwa, 

− utrzymanie równowagi makroekonomicznej (inflacja, zatrudnienie, 

kurs hrywny, stopy procentowe Banku Narodowego, deficyt budżetu 

państwa itp.), 

− restrukturyzacja systemu instytucjonalnego i reforma struktury admini-

stracyjno-terytorialnej. 

 

Nieprawidłowo wybrany model rozwoju pogorszy sytuację społecz-

no-gospodarczą w kraju. Rozwiązanie problemów modernizacji ukraińskiej 

gospodarki zależy od prawidłowej korelacji zadań państwa i regulacji rynko-

wej gospodarki. Konieczna jest zmiana kierunku polityki zagranicznej w sfe-

rze gospodarki: nastawienie na handel w sferze technologii, dodatni bilans 

handlowy, zmniejszenie zadłużenia zagranicznego. Dzisiejsze ujemne saldo 

handlu zagranicznego oznacza przede wszystkim, że rząd jest zmuszony za-

ciągać coraz więcej pożyczek zagranicznych w celu pokrycia deficytu. 

Paradoksalne jest to, że inwestycje zagraniczne nie mają na celu mo-

dernizacji gospodarki, pozyskiwania nowych technologii i nowego sprzętu, 

ale są skierowane głównie do sektora finansowego i raczej powodują wzrost  

problemów związanych z deficytem budżetowym, zwiększeniem inflacji  
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i utrzymaniem wysokich stóp procentowych. Wszystko to stwarza czasem 

pozory sztucznego wzrostu gospodarczego, mającego odbicie w cyfrach, a nie 

w faktycznej poprawie sytuacji gospodarczej. Liczne kryzysy finansowe  

i recesje stanowią wyzwanie dla tradycyjnych systemów opieki społecznej. 

Tworzenie nowego rodzaju gospodarki opierać powinno się na wiedzy i poli-

tyce państwa poprzez inwestycje „w ludzi”, które zapewniają produktywne, 

pozytywne wyniki, korzystne dla gospodarki [5]. Dlatego wydatki publiczne 

powinny być kierowane wyłącznie tam, gdzie są potrzebne i gdzie przyniosą 

najlepsze rezultaty. Takie podejście zwiększyłoby liczebność „produktywnej” 

populacji, spowolniło zaostrzenie problemów społecznych, takich jak bezro-

bocie i ubóstwo.  

Nową jakość rozwoju gospodarczego i społecznego kształtuje spój-

ność społeczna. Dzisiaj Ukraina stoi przed możliwościami praktycznego 

wdrożenia doktryny spójności społecznej we wszystkich sferach życia pu-

blicznego. Istota doktryny tkwi w przekonaniu, że:  

− spójność społeczna opiera się na prawach społecznych i dostępie 

wszystkich obywateli do ochrony prawnej, a zatem stanowi dla nich 

prawdziwą okazję do korzystania i ochrony swoich praw, 

− kluczem do spójności społecznej jest wysoki poziom zaufania publicz-

nego do instytucji rządowych i innych instytucji społeczeństwa obywa-

telskiego, 

− niezbędnym atrybutem spójności społecznej jest odpowiedzialne pań-

stwo z rozległymi instytucjami ochrony socjalnej i integracji społecz-

nej, 

− u podstaw spójności społecznej leży dobro większości obywateli, har-

monijne i stabilne stosunki społeczne, 

− spójność społeczna oznacza, że członkowie działają odpowiedzialnie, 

dialog społeczny jest codzienną normą, istniejące instytucje i procedury 

przyczyniają się do aktywnego zaangażowania ludzi w życie publiczne, 

kulturalne i zawodowe, 

− spójność społeczna oznacza, że w państwie obowiązują demokratyczne 

zasady podejmowania decyzji [6]. 

 

Zwiększenie jednolitości społecznej ukraińskiego społeczeństwa wy-

maga wdrożenia szczególnych środków, a do tego potrzebna jest współpraca 

środowisk politycznych, gospodarczych i naukowych. Ta ostatnia płaszczyzna 

jest istotna, ponieważ przyjęcie pewnych teorii ekonomicznych przez rządzą-

cych, niejednokrotnie zmienia kierunek polityki państwa. Instytucjonalna 

teoria ekonomiczna wybiera przecież inne rozwiązania niż neoklasyczna, 

inaczej tłumaczy podstawowe pojęcia jak „ekonomia społeczna”, „system 
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społeczny”, „analiza społeczno-ekonomiczna” etc. Przyjęcie paradygmatu  

w danej koncepcji, konstruuje opisanie przez nią systemu gospodarczego. 

Potencjał społeczeństwa zależy od kapitału społecznego, a ten jest tworzony  

i przekazywany przez takie elementy, jak pragmatyzm, celowość polityczna  

i ekonomiczna, religia, tradycja, nawyki, które równoważą i jednoczą społe-

czeństwo. Brak stabilności w społeczeństwie jest wynikiem nierównowagi 

systemu społeczno-gospodarczego. Dla Ukrainy zaburzona dystrybucja towa-

rów i własności prywatnej, rządy monopoli, niskie dochody czy korupcja są 

charakterystycznymi oznakami niestabilności społecznej.  

 

BIBLIOGRAFIA: 

  

1. Buryk Z. M., Ohirko O. I., Technologie informacyjne dla zrównoważo-

nego rozwoju w kontekście kształtowania nowego paradygmatu nauko-

wego i technicznego, „Internauka”, 2017, nr 1 (23), t. 2, s. 24-28. 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR

_report_2019.pdf 

2. Eshchenko P.S, Arseenko A.G., Poszukiwanie nowego paradygmatu 

rozwoju gospodarczego – kategoryczny imperatyw czasu, „Teoria Eko-

nomiczna”, 2012, nr 4, s. 5-18. 

3. Globalne cele zrównoważonego rozwoju 2030.  

https://www.ecolabel.org.ua/stalij-rozvitok. 

4. Janszen E., The Next Bubble: Priming the Markets for Tomorrow's Big 

Crash, https://harpers.org/2008/02/0081968. 

5. Jenson J., Saint-Martin D., Nowe drogi do spójności społecznej? „Citi-

zenship and the Social Investment State. Canadian Journal of Socio-

logy. Cahiers canadiens de sociologie”, Vol. 28, No 1, 2003, s. 77-99. 

6. Kolot A. M., Spójność społeczna społeczeństwa jako doktryna: podsta-

wowe zasady, przyczyny aktualizacji, elementy rozwoju, „Teoria Eko-

nomiczna”, 2010, nr 1, s. 18-28.  

7. Kołodko G. W., Wędrujący świat, Warszawa 2008, s. 440.  

8. Krajowy system innowacji Ukrainy: problemy i zasady budowy, red.  

I. P. Makarenko, Instytut Problemów Bezpieczeństwa Narodowego, 

2007, s. 520. 

9. The Global Sustainable Development Report, 2019 , 
https://sustainabledevelopment.un.org/gsdr2019.  

 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24797GSDR_report_2019.pdf
https://www.ecolabel.org.ua/stalij-rozvitok
https://harpers.org/2008/02/0081968


Zeszyty Naukowe WSTiE 

 

60 

dr Grzegorz Jankowski 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego 

 

 

 

PRZESTRZEŃ GEOGRAFICZNA.  

WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNE 

 

 

Geographical Space. Selected Theoretical Aspects 

 

 
Abstract 

The concept of space played an extremely important role in understanding the contem-

porary world, so the basis for all analyzes was the idea in which space is a structure of 

strictly located elements. Over time, two trends of understanding geographical space 

have evolved. One, objective, in which space is three-dimensional, coherent and with-

out restrictions, the other, subjective, for which space is perceived individually by the 

senses. Nowadays, especially in Polish geography, space is defined as a collection of 

material and measurable natural and anthropogenic elements. 

The main goal of this study is to present selected and the most important, according to 

the author, theoretical aspects regarding the comprehension of geographical space and 

its divisions. 

Keywords: space, geographical space, physical space 

 

 

Streszczenie 

Pojęcie przestrzeni odgrywało niezwykle istotną rolę w pojmowaniu ówczesnego świat, 

więc podstawą wszelkich analiz była idea, w której przestrzeń to struktura ściśle ulo-

kowanych elementów. Z czasem wykształciły się dwa nurty pojmowania przestrzeni 

geograficznej. Jeden, obiektywistyczny, w którym przestrzeń jest trójwymiarowa, 

spójna i bez ograniczeń, drugi zaś subiektywistyczny dla którego przestrzeń jest po-

strzegana indywidualnie przez zmysły. Współcześnie, zwłaszcza w polskiej geografii 

przestrzeń definiowana jest jako zbiór materialnych i mierzalnych elementów przyrod-

niczych i antropogenicznych. 

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest przybliżenie wybranych a najistot-

niejszych zdaniem autora aspektów teoretycznych dotyczących pojmowania przestrzeni 

geograficznej i jej podziałów. 

Słowa kluczowe: przestrzeń, przestrzeń geograficzna, przestrzeń fizyczna 
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Wprowadzenie 

 

 Przestrzeń razem z czasem to najczęściej używane przez człowieka po-

jęcia. Organizują one niejako poznawczą oraz praktyczną jego działalność, jed-

nak jednoznaczne określenie, jak ważną pełnią rolę, nastręcza wiele proble-

mów. A. S. Kostrowicki (1997) uważa, że mnogość określeń definicyjnych 

świadczy o tym, iż każde jest jednocześnie prawdziwe, ale również niepełne,  

a wynika to ze zindywidualizowanej percepcji, jak i właściwego jedynie czło-

wiekowi myślenia abstrakcyjnego, nacechowanego pewną refleksją. Ważnym 

wydaje się też fakt, iż definiowanie przestrzeni ma charakter interdyscypli-

narny: zarówno w naukach humanistycznych, jak i ścisłych znajdziemy,  

wspólne konotacje pojęcia przestrzeni.  

Podobnie jak w naukach humanistycznych, tak w geografii, pojęcie 

przestrzeni odgrywa niezwykle ważną rolę. Jak podaje K. Rembowska (2008) 

dotyczy to szczególnie geografii człowieka, która jest postrzegana jako nauka 

przestrzenna, dla której przestrzeń jest determinantem wszelkich działań jed-

nostki jak i całej społeczności.  

  

Podstawy geograficznych badań nad przestrzenią sięgają starożytności, 

a składały się na nie dwa ujęcia: pomiarowe i przedmiotowe. W pierwszym 

podejściu przestrzeń była nieokreślną i nieograniczoną trójwymiarową rozcią-

głością, w której zachodziły wszelkie zjawiska, a przedmioty znajdowały się  

w ściśle określonych lokalizacjach. Podstawowa idea badań dotyczyła określa-

nia lokalizacji poszczególnych elementów względem całości struktury. Wyma-

gało to zastosowania jakiejś płaszczyzny odniesienia i takową stała się stwo-

rzona, w oparciu o spostrzeżenia Eratostenesa, siatka współrzędnych Hippar-

cha. Praktycznie wykorzystał to w swoich dziełach Ptolemeusz, podając współ-

rzędne geograficzne obiektów znanego mu świata (Lisowski 2003). 

 W podejściu przedmiotowym badaniom podlegały zamknięte pewnymi 

granicami powierzchnie. Takimi jednostkami przestrzennymi były obszary  

o naturalnej odrębności lub posiadające określone, specyficzne cechy. Z cza-

sem za wyznaczniki takich jednostek zaczęto przyjmować charakterystyczne 

klasy i typy obiektów, co spowodowało, że istotne z badawczego punktu wi-

dzenia stało się współwystępowanie tych składników na określonym obszarze. 

Tak więc przestrzeń stała się niejako cechą wewnętrzną zbiorów przedmiotów 

i podmiotów – i w zależności od relacji doń człowieka oraz wynikających  

z tego nurtów filozoficznych, była postrzegana jako region, system prze-

strzenny, krajobraz czy też obszar kształtowania się społeczności lokalnych. 
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Wybrane aspekty teoretyczne przestrzeni 

 

 Wielowiekowe rozważania nad przestrzenią wykształciły dwa zasadni-

cze jej ujęcia. Jedno, to ujęcie obiektywistyczne, gdzie przestrzeń definiowana 

jest poprzez takie atrybuty jak trójwymiarowość, spójność czy też brak ograni-

czeń. Drugie, subiektywistyczne, jawi nam przestrzeń jako doświadczenie po-

strzegane przez zmysły (wzrok, słuch) i analizowane przez umysł, nadający jej 

specyficzny i zindywidualizowany charakter. W geografii na bazie tych ujęć 

przestrzeń analizowana jest przede wszystkim w kontekście jej mierzalności, 

na co wyraźnie wskazuje T. Bartkowski (1977). Definiuje on przestrzeń jako 

zbiór materialnych i mierzalnych elementów przyrodniczych oraz antropoge-

nicznych i nazywa ją przestrzenią rzeczywistą. Jednak wskazywany przez ba-

daczy przedmiotu interdyscyplinarny charakter badań przestrzennych powo-

duje, że istotne są również jej percepcja i zasadnicze wartości. Można zatem 

powiedzieć, że przestrzeń rzeczywista jest zarazem konkretna, rozpoznawalna 

poprzez wypełniające ją różnorakie elementy (przedmioty, siły, informacje), 

jak również wewnętrznie zróżnicowana oraz zmienna w czasie. Tak pojmo-

waną przestrzeń realną można podzielić na przestrzeń realną (pojmowanie jej 

opiera się na obiektywnej analizie właściwości) oraz postrzeganą, czyli subiek-

tywnie waloryzowaną w oparciu o jej właściwości.  

 W badaniach przestrzeni realnej posługujemy się różnego rodzaju mia-

rami. W oparciu o jej mierzalność można wyodrębnić zatem przestrzenie: fi-

zyczną, ekologiczną, społeczną, gospodarczą oraz lokalizacyjną. Najważniej-

szą cechą łączącą te grupy jest, jak stwierdził Kostrowicki (1997), „ich geogra-

fizm, czyli podział na jednorodne układy typologiczne, zwykle hierarchicznie 

uporządkowane.” 

 Przestrzeń postrzegana to subiektywnie interpretowany obraz rzeczy-

wistości. Duże znaczenie w tym procesie mają uwarunkowania społeczne oraz 

kulturowe, gdyż one w największym stopniu wpływają na percepcję tego, co 

dostrzegamy. Wartościując te doznania, wyodrębniamy przestrzeń estetyczną,  

czy też niezwykle istotną z punktu widzenia niniejszych rozważań, przestrzeń 

kulturową, która coraz częściej zaliczana jest do grupy przestrzeni realnej, gdyż 

elementy kulturowe środowiska geograficznego są mierzalne.  

  

Większość badaczy tematu wszystkie powyższe typy przestrzeni za-

myka pojęciem przestrzeni geograficznej, mieszczącej w sobie różne formy 

działalności (społecznej czy też ekonomicznej) wraz z ich uwarunkowaniami 

(Kuciński 1994). Pomimo tego, w literaturze funkcjonują liczne, niejednokrot-

nie odmienne definicje tego pojęcia. Dla A. Leszczyckiego (1977) przestrzeń 

geograficzna jest zróżnicowana pod względem fizycznym, biologicznym  

i geochemicznym, tworząc w ten sposób środowisko przyrodnicze, w którym 
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funkcjonuje człowiek. Jest ona ograniczona umownymi granicami, a jej fizjo-

nomia powoduje, że można z niej wydzielić mniejsze jednostki (spójne np. pod 

względem fizycznogeograficznym). Te zjawiska wyrażane mogą być również 

poprzez przestrzeń geodezyjną i wtedy powierzchnia ziemi przyjmie jakość 

przestrzeni fizyczno-matematycznej. A. Lisowski (2003) uważa, że w ten spo-

sób mamy do czynienia zarówno z przestrzenią realną, jak i absolutną, która 

jest punktem odniesienia dla wszelkich elementów występujących w prze-

strzeni ziemskiej. To z kolei powoduje, że wyróżnia się inne rodzaje przestrzeni 

– związane z przestrzenią geograficzną, a charakteryzujące się określonymi 

wartościami. Jak podają: S. Leszczycki (1977), A. Lisowski (2003) czy też  

B. Meyer (2004) są to wspomniane już wcześniej przestrzenie: 

− przyrodnicza – o określonej wartości ekologicznej, będąca zbiorem ele-

mentów przyrodniczych, umożliwiających życie poszczególnym gatun-

kom, 

− ekonomiczna – zorganizowana przez człowieka w celu realizacji jego 

działań gospodarczych, posiadająca określone cechy, takie jak przydat-

ność czy też użyteczność, 

− społeczna – zajmowana i ukształtowana przez społeczności (w tym też 

lokalne), które formułują ją np. w aspekcie politycznym czy też admini-

stracyjnym, 

− kulturowa – jest to przestrzeń wyposażona w procesie dziejowego roz-

woju w elementy kultury materialnej i niematerialnej. 

 

Przestrzeń geograficzna wyróżnia się również tym, że jest przestrzenią 

mierzalną, gdyż obejmuje swym zasięgiem mierzalne elementy przyrodnicze, 

jak i mierzalne elementy będące wynikiem działalności człowieka. Owa mie-

rzalność, jak stwierdza B. Włodarczyk (2009), obok postrzegalności i warto-

ściowości stanowią jednocześnie właściwości przestrzeni obiektywnej (realnej 

a w niej geometrycznej, fizycznej i ekologicznej) jak i przestrzeni subiektywnej 

(percepcyjnej i tu: estetycznej, psychologicznej i kulturowej).  

 Przestrzeń w geografii społeczno-ekonomicznej podzielić można na 

przestrzeń formalną oraz przestrzeń realną. Przestrzeń realna to zarówno prze-

strzeń fizyczna i niefizyczna (ustrukturyzowana i fenomenalna – percepcyjna  

i egzystencjalna). W geografii człowieka natomiast przestrzeń podzielono na: 

− autoteliczną (ujęcie przedmiotowe) – fizyczną (stanowiącą zbiór przed-

miotów), 

− heteroteliczną (ujęcie podmiotowe) – niefizyczną (stanowiącą zbiór 

przedmiotów w relacji z poznającym i działającym podmiotem): ekolo-

giczną, społeczną i kulturową (Włodarczyk 2009). 
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Przestrzeń fizyczna 

 

 Trudno jest jednoznacznie określić definicję przestrzeni fizycznej. Wy-

nika to z faktu, że w literaturze przedmiotu przestrzeń ta analizowana jest na 

kilku płaszczyznach, mających swoje konotacje bezpośrednio związane  

z obiektem badań i na ich potrzeby konstytuowane. W nurcie geografii czło-

wieka jej korzeni upatruje się w przestrzeni geograficznej, chociaż, podobnie 

jak w naukach humanistycznych, przestrzeń geograficzna bardzo często jest 

traktowana właśnie jako przestrzeń fizyczna. Zasadnicze założenie koncepcji 

przestrzeni geograficznej (czy też fizycznej) zakłada, że jej głównym atrybutem 

jest pewien zbiór przedmiotów fizycznych, na które składają się zarówno ele-

menty środowiska, jak i wytwory ludzkiej działalności. Pamiętać należy rów-

nież o tym, że podobnie jak w przypadku każdej analizowanej przestrzeni, 

może ona mieć formę zarówno subiektywną, jak i obiektywną. W tym kontek-

ście A. S. Kostrowicki (1997) wyróżnił przestrzeń rzeczywistą, czyli rozpozna-

walną poprzez swoje zasoby rozumiane jako przedmioty (zarówno w kontek-

ście przyrodniczym jak i antropogenicznym) rzeczywiście w niej istniejące  

i stanowiące o jej fizjonomii.  

 A. Lisowski (2003) podaje, iż przestrzeń fizyczna może być rozpatry-

wana na dwóch płaszczyznach: geometrycznej (układ współrzędnych geogra-

ficznych – mówimy wtedy o przestrzeni absolutnej) i na płaszczyźnie relacji 

bezpośrednich (gdzie zachodzą współzależności pomiędzy składnikami znaj-

dującymi się na niewielkim obszarze) oraz pośrednich (gdzie o randze relacji 

między poszczególnymi elementami decyduje odległość). Ta przestrzeń abso-

lutna to niejako różnorodność przestrzenna samej powierzchni ziemi, a prze-

strzeń relacyjna (oparta na wspomnianych relacjach) to zorganizowana prze-

strzennie wszelka działalność człowieka.  

 Na temat tej części przestrzeni fizycznej, którą można nazwać abso-

lutną, dyskusje toczą się od starożytności. Już bowiem filozofia grecka poprzez 

definiowanie przestrzeni jako zbioru miejsc zajmowanych przez rzeczy, czy też 

przedstawianie jej jako zbiornika, w którym umieszczone są żywioły wody, 

ognia, powietrza i ziemi, wskazywała na absolutny w niej porządek. W litera-

turze przedmiotu jednoznacznie wskazuje się też na tzw. geometrię euklide-

sową, jako na podstawowy argument istnienia przestrzeni absolutnej. Taka 

przestrzeń jest również niezwykle istotna dla historiografii, gdyż dodając do 

ustalonych współrzędnych czas wystąpienia jakiegoś zdarzenia, porządkujemy 

ją oraz wszystko, co ją dotyczy. To uporządkowanie ulega oczywiście zmianom 

wraz z rozwojem cywilizacyjnym, jednakże wprowadzony ład daje poczucie 

bezpieczeństwa społecznościom lokalnym, zamieszkującym taką przestrzeń. 

 Już w ptolemeuszowskiej geografii funkcjonowała, ważna z punktu wi-

dzenia ówczesnego ładu przestrzennego, koncepcja jednostek przestrzennych. 
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Zasadniczymi jej elementami było: określenie składowych występujących  

w poszczególnych jednostkach, ich wspólne związki oraz wykazanie różnic po-

między jednostkami. Jednostkami takimi dla ówczesnej nauki były regiony czy 

też krajobrazy pojmowane jako kontynenty, państwa lub ich części (Lisowski, 

2003).  

 Koncepcje regionu w geografii ewaluowały wraz z rozwojem nie tylko 

samej nauki, ale również w wyniku rozwoju naukowo-technologicznego. Od-

krywanie nowych możliwości technologicznych wykorzystywanych w nauce,  

skutkowało zmianami pojmowania zjawisk i procesów, mających wpływ na fi-

zjonomię przestrzeni (rozumianej również jako region). Stworzone w ten spo-

sób nowe możliwości badawcze pozwoliły dogłębniej analizować stawiane 

przed nauką zadania. W odniesieniu do regionu, jak podaje Z. Chojnicki 

(1996), obecnie funkcjonują jego dwie zasadnicze koncepcje: regionu anali-

tycznego i regionu przedmiotowego. Koncepcja regionu analitycznego jest 

praktycznie tożsama z powszechnie w nauce funkcjonującą definicją regionu. 

Jest to obszar o jednorodnej strukturze charakteryzujących go cech i w ten spo-

sób odróżniających od obszarów ościennych. Jest to więc region niejako utwo-

rzony na konkretne potrzeby badawcze.  

 Koncepcja regionu przedmiotowego zakłada natomiast, że istnieje on  

i funkcjonuje niezależnie od procesu badawczego. Taki obszar ma zhierarchi-

zowaną strukturę w postaci wewnętrznych powiązań. Często w procesie ba-

dawczym podstawą analizy tożsamości takiego regionu stają się identyfikacja 

składników i ich porównanie, czego efektem jest określenie jego specyficznego 

charakteru. Charakter ten jest jednak nieco zmienny, a wynika to z natężenia 

występowania znaczącej jego cechy w kontekście całego obszaru badanego re-

gionu. Przykładem może być tutaj region, w którym o jego fizjonomii decyduje 

zespół cech i składników (zarówno przyrodniczych jak i kulturowych), ściśle 

związanych z dominującym w jego krajobrazie elementem (np. rzeka i jej prze-

strzeń, kreująca poprzez działania naturalne i ściśle związane z nimi zachowa-

nia człowieka, region nadrzeczny). 

 Konotacje dotyczące przestrzeni relacyjnej w nauce również można 

znaleźć już w starożytnej filozofii. Ówczesne dywagacje dotyczyły przede 

wszystkim ładu przestrzennego, swoistej relacji pomiędzy przedmiotami,  

a przede wszystkim ich miejsca w przestrzeni. Takie rozważania realizowane 

były praktycznie do czasów nowożytnych, a Albert Einstein w swej Teorii 

względności wykazał ścisły związek przestrzeni i materii. Współcześnie uważa 

się, że to właśnie materia uzależnia funkcjonowanie przestrzeni relacyjnej.  

W literaturze przedmiotu  można znaleźć twierdzenia, iż własności fizyczne 

przestrzeni warunkują jej geometrię (Lisowski 2003). Duży wpływ na koncep-

cję przestrzeni relacyjnej miały gwałtownie zachodzące w pierwszej połowie 

XX wieku zmiany cywilizacyjne, takie jak choćby intensywna eksploracja 
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środowiska przyrodniczego, zmiany społeczno-polityczne czy też rozwój no-

wych form państwowości. Tendencje ekspansjonistyczne w sferze zarówno po-

litycznej, jak i gospodarczej, doprowadziły do poważnych zmian w pojmowa-

niu i definiowaniu przestrzeni. Głównym, analizowanym aspektem badawczym 

stało się jej zróżnicowanie i wpływ, jaki ono ma na realizowane formy życia 

politycznego, gospodarczego i społecznego. Można zatem powiedzieć, że kon-

cepcja przestrzeni relacyjnej stała się niejako punktem wyjścia do naukowych 

analiz z zakresu procesów przestrzennych.  

 W naukach humanistycznych przestrzeń fizyczna to przede wszystkim 

środowisko naturalne. Punktem wyjścia do rozważań nad tą przestrzenią jest 

fakt, że jednostka jakoby zastaje w pełni uformowane środowisko i zmuszona 

jest je zaakceptować a następnie, w procesie rozwoju cywilizacyjnego, prze-

twarza je, dostosowując przestrzeń do swoich potrzeb i oczekiwań. Na tak poj-

mowaną przestrzeń składają się dwa niezwykle ważne z punktu widzenie hu-

manisty elementy: ekologiczny i geograficzny (Łapiński 2006).  

 Elementy, czy też jak podaje J. L. Łapiński (2003), składowe geogra-

ficzne, determinują życie i działalność człowieka w środowisku, a co za tym 

idzie, kreują, tożsame jedynie dla danego obszaru, formy dziedzictwa kulturo-

wego. Dodatkowo warunkowały rozwój społeczności, która odpowiednio zor-

ganizowana wewnętrznie i w pełni wykorzystując posiadaną wiedzę i techno-

logie, kreowała tożsamą dla siebie przestrzeń społeczną. 

 

Zakończenie 

 

 W zakończeniu niniejszego opracowania należy zwrócić uwagę na wy-

brane ekologiczne aspekty przestrzeni. Determinanty ekologiczne przestrzeni 

fizycznej warunkują cały zakres zależności zachodzących między człowiekiem 

a środowiskiem. Wynika to z podstawowego założenia ekologii człowieka, iż 

warunki środowiska biologicznego warunkują miejsce człowieka w przyrodzie.  

Z filozoficznego punktu widzenia mamy więc do czynienia z przenikaniem 

oraz pewnym uzupełnianiem się dwóch przestrzeni: fizycznej i mentalnej. In-

terpretacja, czy też w niektórych przypadkach „nadinterpretacja” przestrzeni 

ponad jej atawistyczną bazę, umożliwia człowiekowi jej kulturową kreację, 

która pomimo postępującej globalizacji przestrzeni wynika z Monteskiuszow-

kiego determinizmu geograficznego. 

 Ten wpływ, nie tylko na poziomie biologicznym, ale również społecz-

nym był różny w zależności od rozwoju możliwości technicznych i intelektu-

alnych jednostki (od całkowitej zależności i niejakiego strachu przed przyrodą, 

poprzez powolny proces oswajania przestrzeni aż do jej całkowitego zawłasz-

czenia). Jak podaje R. Foley, warunki biologiczne determinują rozwój pewnych 

strategii społecznych (od strategii przetrwania do uspołecznienia) (za: Łapiński 
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2006). Dodatkowo zwraca się uwagę na fakt, iż człowiek poprzez rozwijaną 

świadomość swych możliwości stał się kreatorem swojego miejsca w prze-

strzeni. Mówi się często o nietypowości zachowań człowieka, wynikających  

z jego sfery psychicznej, kulturowej czy też religijnej (Zięba 1998). Ważnym 

aspektem poruszanym przez humanistów jest też dualizm ludzkich działań  

w środowisku. W celu zapewnienia sobie bezpieczeństwa człowiek niszczy za-

stane układy biologiczne, by zbudować swój własny kulturowy układ prze-

strzenny (coraz częściej zwany technosferą), którego funkcjonowanie możliwe 

jest jedynie przy aktywnym jego udziale. Generuje to nowe, często nieznane 

wcześniej niebezpieczeństwa – nie tylko dla egzystencji człowieka i jego prze-

strzeni – ale również całej biosfery. 
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IGRZYSKA OLIMPIJSKIE A MARKETING TERYTORIALNY  

I BARIERA SPOŁECZNA 

 

Olympic Games and Territorial Marketing 

and Social Barrier 

 

 
Abstract: 

The belief in the multitude of advantages connected with the organization of mega-

events dominated in the world's scientific literature. The societies were positive about 

the possibility of organising the largest sports events such as the Olympic Games on 

their territory. However, in recent years there has been a noticeable scepticism of 

citizens of many countries towards this undertaking, manifested by the rejection of the 

organisation of the Games by the decision of residents through referendums. The aim 

of this paper is to present the issue of territorial marketing with the use of the Olym-

pic Games in the context of society. For this purpose, a critical review of scientific 

literature was made, as well as the research using an anonymous questionnaire. The 

results of the research allow the author to state that the society still notices the posi-

tive aspects of organising the Olympic Games, which are promotion and tourism. 

Keywords: territorial marketing, event marketing, Olympic games, tourism 

  

 

 
Streszczenie: 

W światowej literaturze naukowej dominowało przekonanie o wielości zalet związa-

nych z organizacją mega-eventów. Społeczeństwa nastawione były pozytywnie do 

możliwości przeprowadzenia na swoim terenie największych imprez sportowych jak 

Igrzyska Olimpijskie. Jednak w ostatnich latach zauważalny jest zdecydowany scepty-

cyzm obywateli wielu państw wobec tego przedsięwzięcia, objawiający się odrzuca-

niem organizacji igrzysk referendalną decyzją mieszkańców. Celem niniejszej publi-

kacji jest bliższe przedstawienie zagadnienia marketingu terytorialnego z wykorzysta-

niem igrzysk olimpijskich w kontekście społeczeństwa. W tym celu dokonany został 

krytyczny przegląd literatury naukowej, a także badania za pomocą anonimowej an-

kiety. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, że społeczeństwo ciągle dostrzega pozy-

tywne aspekty organizowania igrzysk olimpijskich, jakimi są promocja i turystyka.   

Słowa kluczowe: marketing terytorialny, event marketing, igrzyska olimpijskie, tury-

styka 
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Marketing terytorialny 

  

 Pomiędzy turystyką a globalizacją dochodzi do sprzężenia zwrotnego, 

rozwój jednej dziedziny determinuje rozwój drugiej. Turystyka staje się coraz 

istotniejszą gałęzią gospodarki, mającą coraz większy udział w wysokości 

krajowego produktu brutto i zwiększający się poziom zatrudnienia1. 

 Raport przedstawiony przez Światową Organizację Turystyki Naro-

dów Zjednoczonych, wskazuje na nieprzerwany wzrost liczby turystów, trwa-

jący od 2010 roku. W okresie 2016-2017 wyniósł on 7%. Szacuje się, że  

w 2017 roku liczba turystów międzynarodowych wyniosła 1 miliard 326 mi-

lionów. To wzrost o blisko 86 milionów. Wartość rynku turystycznego rów-

nież wzrosła. Wpływy z niej wzrosły o 4.9% i osiągnęły kwotę około 1340 

biliona dolarów. To sprawiło, że usługi turystyczne są jednym z najwarto-

ściowszych sektorów wymiany pomiędzy państwami po przemyśle wydo-

bywczym i motoryzacyjnym2. Postępujący rozwój sprawia, że turystyka jest 

uważana za jeden z kluczowych czynników przyczyniających się do wzrostu 

gospodarczego, a nawet jego główny stymulator.  

 Rozwój turystyki implikuje zwiększoną konkurencję. W takiej sytua-

cji posiadanie atrakcyjnego produktu jest niewystarczające, konieczne są 

również działania marketingowe, pozwalające wyróżnić region na tle innych. 

Różne podmioty działające na rynku turystycznym, w tym także jednostki 

samorządu terytorialnego lub cale państwa, są zmuszone do prowadzenia 

strategii marketingowych w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Coraz 

częściej rywalizacja dotyczy nie tylko przedmiotów materialnych i łatwo po-

liczalnych, ale również obszaru niematerialnego, takiego jak odczucia, skoja-

rzenia, pozytywne emocje. 

 Marketing terytorialny to nowy rodzaj dziedziny naukowej, będący 

rozszerzeniem i jednocześnie doprecyzowaniem szerokiej koncepcji marke-

tingu, definiowanej przez Ph. Kotlera do konkretnego obszaru. W niej marke-

ting, będący jednym z obszarów nauk ekonomicznych, rozumiany jest jako 

sytuacja, gdzie ma miejsce proces wymiany odpowiednich korzyści między 

jednostkami czy grupami3.  

 W toku pogłębiających się badań, na podstawie charakteru przedmio-

towego związanego z kryterium produktowym, wyodrębnionych zostało kilka 

 
1 Bednarczyk M., Wach K., Kultura i biznes w procesie globalizacji, w: Naród, kultu-

ra i państwo w procesie globalizacji,  red. J. Rolicki, M. Banaś, Uniwersytet Jagiel-

loński, Kraków 2004, s. 313. 
2 UNWTO, UNWTO Tourism Highlights 2018 Edition,  

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419876 [dostęp 24.04.2019]. 
3 Kotler Ph., Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, 

s. 8-11. 
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dyscyplin. Widocznymi dziedzinami są m.in. marketing polityczny, marketing 

usług, marketing sportowy czy właśnie omawiany marketing terytorialny 

(czasem nazywany jest również marketingiem miejsca lub rzadziej marketin-

giem komunalnym). Ten sektor wiedzy swoją odrębność zawdzięcza specy-

ficznemu źródłu oferowanych korzyści, czyli konkretnego miejsca i specy-

ficznymi cechami związanymi z tą jednostką przestrzenno-administracyjną. 

  

Pojęcie marketingu terytorialnego niesie ze sobą problemy definicyj-

ne. Określany jest jako koncepcja miękka, a co za tym idzie, nie posiada pre-

cyzyjnego określenia przez prawo. Wpisuje się do zagadnień zarządzania 

jednostką terytorialną, jako jeden ze składników strategii. Ze względu na róż-

ne formy i poziomy terytorialne, trudno o jednolitą definicję, choć w krajowej 

i zagranicznej literaturze można znaleźć kilka szczególnie preferowanych. 

 Jedną z częściej przytaczanych definicji marketingu terytorialnego 

jest ta autorstwa V. Girard. Według niej obejmuje on wszystkie podejścia 

strategiczne i techniczne, które są stosowane przez organizacje (stowarzysze-

nia, jednostki, instytucje publiczne i przedsiębiorstwa) w celu zdobycia no-

wych zasobów oraz poprawienia skuteczności i jakości realizacji projektu, 

nastawionego na zaspokojenie określonych potrzeb publicznych (z zachowa-

niem zasad etyki), prowadzącego do wypełnienia określonej misji4. 

 W krajowej literaturze jednym z pierwszych badaczy zajmującym się 

tą tematyką był A. Szromnik. Według niego marketing terytorialny jest to 

całokształt skoordynowanych działań podmiotów lokalnych, regionalnych lub 

ogólnokrajowych zmierzających do wykreowania procesów wymiany i od-

działywania poprzez rozpoznanie, kształtowanie i zaspokojenie potrzeb oraz 

pragnień mieszkańców. Główny cel to wpływanie na opinie, postawy i za-

chowania zewnętrznych i wewnętrznych grup zainteresowanych klientów, 

poprzez kształtowanie właściwego zestawu środków i instrumentów stymu-

lowania relacji wymiennych. Gdyby wyjść z założenia, że marketing to spo-

sób myślenia o sukcesie we współczesnym biznesie, to zgodnie z takim uję-

ciem marketing terytorialny jest filozofią osiągania założonych celów przez 

jednostki osadnicze w warunkach konkurencji o ograniczone zasoby, u której 

podstaw leży przekonanie, że właściwa orientacja na klientów-partnerów ma 

decydujący wpływ na osiągane rezultaty5.  

 Z kolei T. Markowski marketing terytorialny definiuje następująco: 

jest narzędziem w zarządzaniu rozwojem jednostki terytorialnej w taki sposób, 

 
4 Girard V., Marketing terytorialny i planowanie strategiczne, w: Marketing teryto-

rialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet 

Łódzki, Łódź 1997, s. 85. 
5 Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Wolters Kluwer 

Polska, Warszawa 2007, s. 16-24. 
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aby swego rodzaju złożony megaprodukt, jakim jest miasto (gmina, region), 

zaspokoił zidentyfikowane i antycypowane potrzeby klientów w zamian za 

uzyskane korzyści dla danego terytorium, traktowanego jako terytorialnie 

określony upodmiotowiony „zbiór” mieszkańców6. 

  

Zdaniem B. Meyer marketing terytorialny zajmuje istotne miejsce 

wśród czynników kształtujących konkurencyjność regionów. Coraz więcej 

jednostek samorządów terytorialnych lub regionów, decyduje się wdrożyć 

przemyślaną i strategiczną politykę marketingową. Początkowo utożsamiano 

ją z działaniami wobec osób i podmiotów zewnętrznych, jednak coraz czę-

ściej dotyczy to mieszkańców konkretnej jednostki administracyjnej7. 

 Marketing terytorialny poprzez swój wymiar strategiczny powinien 

kształtować lokalne społeczności w celu zaspokojenia ich potrzeb w kluczo-

wych obszarach. Za udane działania w obszarze marketingu terytorialnym 

można mówić, kiedy zainteresowane grupy (np. mieszkańcy, przedsiębiorcy 

itd.) są zadowolone z miejsca, w którym mieszkają i pracują, a także, gdy te 

działania spełniają oczekiwania odwiedzających czy inwestorów. Dlatego 

można wyróżnić trzy segmenty celów, jakie należy osiągnąć poprzez działa-

nia marketingu terytorialnego:  

− cele odnoszące się do polepszenia warunków życia i prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej dla mieszkańców jednostki terytorialnej – rozwi-

janie i umacnianie usług świadczonych przez instytucje publiczne,  

z których korzystanie jest utrudnione dla mieszkańców oraz podmiotów 

gospodarczych; 

− cele związane z podnoszeniem atrakcyjności oraz pozycji danej jed-

nostki terytorialnej we współzawodnictwie o przyciąganie inwestorów, 

turystów, przedstawicieli elit itd.; 

− cele związane z kształtowaniem pozytywnego wizerunku oraz podno-

szeniem konkurencyjności regionu jako całości, jak i jego produktów, 

na tle innych regionów i ich produktów na rynku globalnym8. 

 Podstawowym zadaniem stawianym przed marketingiem terytorial-

nym jest działanie za pomocą określonego zestawu środków i instrumentów 

na opinie, zachowania oraz stymulowanie kontaktów pomiędzy wewnętrzny-

mi i zewnętrznymi grupami odbiorców. Skutkuje to podziałem działalności 

 
6 Markowski T., Marketing miasta, w: Marketing terytorialny, red. T. Markowski, 

Studia KPZK PAN, t. 116, Warszawa 2006, s. 108. 
7 Meyer B., Promocja jako instrument marketingu terytorialnego na przykładzie Ko-

łobrzegu, w: „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, Problemy Zarządza-

nia, Finansów i Marketingu, nr 23, 2012, s. 359.  
8 Chrzan E., Marketing terytorialny w kontekście rozwoju zrównoważonego, w: „Ze-

szyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, Zarządzanie, nr 20, 2015, s. 11-12. 
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marketingu terytorialnego na dwie grupy ze względu na adresatów, na marke-

ting wewnętrzny i marketing zewnętrzny. Pomiędzy obiema grupami istnieją 

relacje, będące wzajemną interakcją, posiadającą bardzo silne oddziaływanie 

na region turystyczny, mogącą wpłynąć na jego pozycję konkurencyjną. Od-

biorcami wewnętrznymi są społeczność i podmioty lokalne – to oni tworzą 

produkt turystyczny, z którego korzystają odbiorcy zewnętrzni, czyli turyści9. 

 Koniecznym jest zauważenie, iż marketing terytorialny jest przepro-

wadzany nie tylko przez jednostkę samorządową i jej organy. Istotnym ele-

mentem są również wszelkie działania podejmowane przez lokalną społecz-

ność oraz organizacje, które biorą udział w trakcie procesu przyczyniającego 

się do rozwoju ekonomicznego, urbanistycznego, turystycznego, społecznego 

i kulturowego miasta i regionu10. Ambasadorem miasta może stać się każdy  

z jego mieszkańców. S. Brański zauważa, że marketing terytorialny najczę-

ściej postrzegany jest jako zespół działań, który ukierunkowany jest na tury-

stów i inwestorów, choć to mieszkańcy są głównymi klientami jednostki prze-

strzenno-administracyjnej. Autor wskazuje, że naukowcy powinni częściej 

analizować kampanie skierowane na potrzeby wewnętrzne11. 

 

Korzyści płynące z organizacji eventu sportowego 

 

 Jednym z obszarów omawianego w poprzedniej części marketingu 

jest event marketing. Polega na dotarciu do odbiorców, poprzez świadome 

zorganizowanie wydarzenia, które może mieć różne formy w zależności od 

obranych celów. Posiadane cechy predestynują event marketing do wykorzy-

stania go jako narzędzia, które skupi uwagę na danym wydarzeniu i pozwoli 

na kontakt marki z konsumentem, angażując go do świata owej marki. Po-

przez swoją efektywnością może być alternatywą dla dotychczasowych, tra-

dycyjnych form reklamy12. 

 Event marketing definiowany jest przez różnego rodzaju imprezy 

artystyczne lub wydarzenia, mogące posiadać charakter kulturalny czy spor-

towy. Imprezy okolicznościowe mają wpływać na kreowanie oczekiwanego 

wizerunku marki, przyczyniać się do zwiększenia rozpoznawalności i kory-

 
9 Meyer B., Koncepcja marketingu w turystyce, w: Marketing usług turystycznych, 

red.  A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 70-73. 
10 Kalinowska-Żeleźnik A., Sidorkiewicz M., Event jako narzędzie marketingu teryto-

rialnego na przykładzie działalności Gdańsk Convention Bureau, „Zeszyty Naukowe 

Uczelni Vistula”, nr 40, 2015, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, s. 61. 
11 Brański S., Mieszkańcy jako adresat działań marketingowych władz samorządo-

wych, w: „Studia Ekonomiczne i Regionalne”, tom  IV, nr 1, 2011, s. 61. 
12 Jaworowicz P., Jaworowicz M., Event marketing w zintegrowanej komunikacji 

marketingowej, Difin, Warszawa 2016, s. 80-81. 



M. Widomski, Igrzyska Olimpijskie a marketing terytorialny… 

73 

gować postrzeganie u odbiorców. Równocześnie dają uczestnikom korzyści 

związane z emocjami, integracją społeczną i wartości poznawcze13. 

 Event to niecodzienne, wyjątkowe, aczkolwiek zaplanowane wyda-

rzenie, które za pomocą określonego budżetu i nakładów pracy ludzkiej ma 

dostarczyć przeżyć i emocji, będących celem organizatora, przy czym cel ten 

może mieć znaczenie w aspekcie marketingowym, PR-owym, społecznym, 

rekreacyjnym, kulturalnym, dobroczynnym lub psychologicznym14. 

 Sprawdza się doskonale w roli narzędzia komunikacji marketingowej, 

której celem jest m.in. budowanie wizerunku. Wynika z jego interaktywności 

oraz zdolności do wzbudzania zainteresowania mediów15. W toku prac nad 

eventami wypracowano kilka podziałów. Często przytaczaną typologią even-

tów jest ta zaproponowana przez D. Getza. Rdzeniem podziału jest charakter 

wydarzenia, jego treść, a nie forma czy wielkość. Wymieniane są następujące 

rodzaje eventów: polityczne i państwowe (np. szczyty, wydarzenia królew-

skie), biznesowe i handlowe (np. konwencje, wystawy, targi), edukacyjne  

i naukowe (np. konferencje, seminaria), rozgrywki sportowe (amatorskie lub 

profesjonalne), prywatne (np. wesela, zabawy, spotkania towarzyskie)16.  

  

W kategorii mega-eventu najważniejszym przykładem mogą być 

igrzyska olimpijskie.  Charakteryzują się tym, że są przeznaczone dla dużej 

liczby turystów, obsługiwane przez media, są prestiżowe i mogą wywierać 

wpływ na ekonomię i gospodarkę społeczeństwa, w jakim są osadzone17. 

 W marketingowej nomenklaturze impreza taka jak igrzyska olimpij-

skie lub mistrzostwa świata bądź Europy w piłce nożnej nosi w międzynaro-

dowej nauce miano „mega-event”. W tłumaczeniu na język polski jest to po 

prostu wielkie wydarzenie. Charakteryzuje się przemijalnością, ma duże zna-

czenie gospodarcze i kulturowe, przyciąga uwagę dramatyzmem, spektaku-

larnością, promuje wartości lokalne i krajowe, nadając im międzynarodowego 

 
13 Witek-Hajduk M.K., Zarządzanie silną marką, Wolters Kluwer, Warszawa 2011,  

s. 226. 
14 Bączek J., Psychologia eventów, Stageman Polska, Warszawa 2011, s. 13. 
15 Piotrowski P., Determinanty skuteczności wydarzeń marketingowych w tworzeniu 

turystycznego wizerunku miasta, w: Turystyka na obszarach miejskich uwarunkowa-

nia rozwoju. Narzędzia promocji, red. T. Żabińska, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty 

Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego”  Katowice 2012, s. 155. 
16 Getz D., Event Tourism:  Definition,  Evolution  and  Research, w: „Tourism  Man-

agement” , nr 29, 2008, s. 408. 
17 Jafari J., Encyclopedia of tourism, Routledge World Reference, Londyn 2000,  

s. 209-210. 
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znaczenia, przez co opinia publiczna jest skoncentrowana na danej społeczno-

ści oraz elitach, będących gospodarzami takiego przedsięwzięcia18. 

 W krajowej literaturze za jedną z głównych korzyści z organizacji 

wielkiego wydarzenia uważa się aspekt promocyjny miejsca i kraju. Oprócz 

niego wymienia się jeszcze korzyści ekonomiczne, społeczne oraz infrastruk-

turalno-planistyczne19.  

Wszystkie są niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania 

państwa czy regionu, więc powinny być także akceptowane przez zamieszku-

jące je społeczności, a jednak w ostatnich latach uwidacznia się sprzeciw spo-

łeczny wobec organizowania wielkich imprez sportowych. Przykładem może 

być Kraków, którego mieszkańcy odrzucili w referendum projekt Zimowych 

Igrzysk Olimpijskich planowanych na 2022 rok20. Inspiracją niniejszych ba-

dań było właśnie podejście obywateli do organizacji igrzysk olimpijskich – 

ich celem było nakreślenie przyczyn społecznej negacji wielkich imprez spor-

towych.   

 

Badania 

 

 Anonimowa ankieta została przeprowadzona drogą internetową. Uda-

ło się pozyskać 500 poprawnie wypełnionych kwestionariuszy w dniach od  

1 do 30 kwietnia 2018. Spośród respondentów większość stanowiły kobiety 

(53.6% i 46.4% mężczyzn). Otrzymane wyniki zostały poddane analizie staty-

stycznej. 

 Wyniki przedstawione zostały za pomocą wykresów. Punktem wyj-

ścia dla prezentowanych wyników było pytanie o akceptację organizacji 

igrzysk olimpijskich w regionie. Z racji tematu pracy omawiane będą przede 

wszystkim odpowiedzi osób, które negatywnie odpowiedziały na wyjściowe 

pytanie „Czy chciałbyś, żeby w Twoim regionie zorganizowano igrzyska 

olimpijskie?”. 200 osób odpowiedziało pozytywnie, 172 negatywnie, a pozo-

stali nie posiadali zdania. 

Zdecydowanymi przeciwnikami okazały się osoby w przedziale wie-

kowym między 20 a 29 rokiem życia. Więcej przeciwników niż zwolenników 

znalazło się również wśród młodszych. Zwolennikami organizacji imprezy 

okazali się respondenci powyżej 30 roku życia – najbardziej widać to wśród 

osób 50+.   

 
18 Więcej: Roche M., Mega-Events and Modernity: Olympics and Expos in the 

Growth of Global Culture, Wyd. Taylor & Francis, Londyn 2002. 
19 Kozak M. W., Wielkie wydarzenia a rozwój, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 

Warszawa 2017, s. 27-57. 
20 Leniarski R., Kraków nie chce igrzysk; dostęp 21.05.2019 : 

 http://wyborcza.pl/1,75968,16039007,Krakow_nie_chce_igrzysk.html 
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Wykres 1.  

Porównanie ilości osób chcących igrzysk olimpijskich w swoim regionie 

 
Opracowanie na podstawie badań własnych21 

 

Wykres 2.  

Podział na przeciwników i zwolenników organizacji  

imprezy sportowej (z uwzględnieniem wieku) 

 
  

Według ankietowanych organizowanie igrzysk olimpijskich może 

przynieść największe korzyści w kwestii turystycznej. Zwolennicy i przeciw-

nicy tej imprezy byli w tym aspekcie bardzo zgodni; 34% w jednej i drugiej 

grupie jako najbardziej opłacalną korzyść z organizacji wskazało turystykę. 

 
21 Wszystkie dane do wykresów pochodzą z badań własnych 
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Kolejnym był aspekt marketingowy, który wskazało 33% zwolenników i 27% 

przeciwników.    

 
Wykres 3.  

Porównanie ilości osób chcących igrzysk olimpijskich w swoim regionie 

 
 

 
Wykres 4. 

Porównanie ilości osób chcących igrzysk olimpijskich w swoim regionie 

 
 

Wśród przeciwników i zwolenników igrzysk olimpijskich najbardziej 

ryzykownym okazał się aspekt ekonomiczny. Ankietowani obawiają się, że 

inwestycje w organizację i w infrastrukturę sportową obarczone są najwięk-
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szym ryzykiem niepowodzenia. Najrzadziej obawy wzbudzały kwestie tury-

styczne.  

Wyniki wskazują, że największym problemem przy organizacji jest 

ich zbyt duży koszt. Potwierdzeniem mogą być wyniki odpowiedzi na pytanie 

„Czy Twoim zdaniem można zorganizować igrzyska olimpijskie taniej niż 

miało to miejsce w ostatnich edycjach?”. Aż 53% przeciwników organizacji 

imprezy była zdania, że nie jest to możliwe. To przekonanie spowodowane 

jest informacjami o bardzo wysokich wydatkach, jakie poniosły państwa or-

ganizujące igrzyska. Dobrym przykładem jest Rosja, która na imprezę w So-

czi wydała rekordowe 51 miliardów dolarów. Niestety opinia publiczna nie 

jest świadoma, że tak wysoka kwota spowodowana była przesadzonymi pro-

jektami budowlanymi i przede wszystkim malwersacjami finansowymi 

 
Wykres 5.  

Porównanie ilości odpowiedzi na pytanie o możliwość tańszego  

zorganizowania igrzysk olimpijskich 

 
 

 

 

Podsumowanie 

 

 Wyniki badań wskazują na zmianę w postrzeganiu największych im-

prez sportowych. Niegdyś traktowane były jako szansa rozwoju ekonomicz-

nego dla organizującego go regionu. Obecnie przeważa opinia, że koszty zor-

ganizowania takiej imprezy są niewarte spodziewanych pozytywnych skut-

ków.  
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 Przedstawione wyniki wpisują się w krytyczny nurt badań nad wiel-

kimi imprezami sportowymi. Zanik powszechnego entuzjazmu wśród wielu 

społeczeństw zbiega się z przekonaniem panującym w świecie nauki, iż to 

zjawisko ma już za sobą zmierzch zainteresowania. Powyższe opracowanie 

wskazuje niektóre z przyczyn społecznego oporu wobec organizacji wielkich 

imprez sportowych. 

 Niechęć do tego typu imprez sportowych może skutkować konieczno-

ścią ich gruntownej modyfikacji, poprzez obciążenie obowiązkami organiza-

cyjnymi kilku ośrodków w różnych regionach lub państwach. Podmioty, które 

chciałyby zorganizować mega-eventy powinny w pierwszej kolejności opra-

cować plan redukcji kosztów i przeprowadzić konsultacje społeczne, w któ-

rych będzie akcentować się pozytywne aspekty w odczuciu opinii społecznej. 

Jednak nawet przeciwnicy organizacji igrzysk olimpijskich dostrzegają, że 

gospodarz imprezy może dużo zyskać pod względem turystycznym i marke-

tingowym 
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ZARZĄDZANIE WIZERUNKIEM  W MEDIACH  

SPOŁECZNOŚCIOWYCH. KAMPANIA WYBORCZA  

2019  ROKU NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH1  

 

Image Management in Social Media. 

Election Campaign of 2019 on Selected Examples 

 

 

 
Abstract 

Forms of communication are constantly changing. Politicians use virtual communica-

tion mechanisms to fight for the support of the electorate. Social media are therefore 

used for political struggle for the electorate, thus affecting the image of the political 

party. The subject of this article is an image campaign conducted on the Internet  

by candidates for the Parliament during the 2019 elections. An attempt was made to 

analyze their activity on social media. The communication competences of politicians 

in the virtual space as well as the results of the elections were examined. 

Keywords: social media, virtual communication, image campaign, parliamentary elec-

tions 2019 

 

 

Streszczenie 

Formy komunikacji ulegają ciągłym zmianom. Również politycy walczący o poparcie 

elektoratu wykorzystują mechanizmy wirtualnej komunikacji. Media społecznościowe 

wykorzystywane są więc do walki politycznej o elektorat, wpływając tym samym na 

wizerunek partii politycznej. Przedmiotem niniejszego artykułu jest kampania wizerun-

kowa prowadzona w Internecie przez osoby kandydujące do Parlamentu podczas wy-

borów w 2019 r. Podjęto próbę analizy ich aktywności w mediach społecznościowych. 

Zbadano kompetencje komunikacyjne polityków w wirtualnej przestrzeni, jak również 

wyniki wyborów. 

Słowa kluczowe: media społecznościowe, wirtualna komunikacja, kampania wizerun-

kowa, wybory parlamentarne 2019 r. 

 

 

 
1 Władysława Kosiniaka-Kamysza, Joanny Senyszyn, Tadeusza Cymańskiego, Grze-

gorza Schetyny oraz Jakuba Kuleszy. 
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Wstęp 

 

Formy komunikacji ulegają ciągłym zmianom. Cytując Marshalla McLu-

hana „kształtujemy narzędzia, a one z kolei kształtują nas”2. Autor tych słów 

ujął całościowo proces przystosowania się społeczeństwa do nowych form ko-

munikacji w Internecie – nie tylko komunikacji w znaczeniu podtrzymywania 

stosunków międzyludzkich, ale także komunikacji na potrzeby ekonomiczne. 

Także politycy walczący o poparcie elektoratu wykorzystują mechanizmy ko-

munikacji wirtualnej. Główną cechą wirtualizacji jest ograniczenie lub wyeli-

minowanie kontaktów twarzą w twarz3.  

Szerokie spectrum wyboru w sieci pozwala konsumentom na mniej lub bar-

dziej świadomy wybór – w zależności od ich zdefiniowanych potrzeb oraz 

kompetencji technologicznych. Podobnie dzieje się podczas kampanii wybor-

czej, gdy politycy wykazują się wzmożoną aktywnością nie tylko w mediach 

tradycyjnych, czy podczas wieców wyborczych, ale również w mediach spo-

łecznościowych, doceniając ich komunikacyjny i promocyjny charakter.  

Dla potrzeb artykułu podjęto próbę przeanalizowania kampanii wyborczej 

do parlamentu polskiego w październiku 2019 r. pod kątem wykorzystania wir-

tualnej przestrzeni i jej komunikacyjnego oraz marketingowego potencjału. Za-

prezentowano narzędzia nowoczesnej komunikacji wykorzystywane przez 

klasę polityczną. Analizie poddana została aktywność w mediach społeczno-

ściowych, jak również wyniki wyborów. Między innymi badano komunika-

cyjną aktywność w dwóch typach serwisów społecznościowych: Facebooku 

oraz Twitterze. Celem niniejszego artykułu było potwierdzenie lub zaprzecze-

nie tezie, że aktywność w mediach społecznościowych ma coraz istotniejszy 

wpływ na wyniki wyborów.  

 

Zarządzanie – istota zagadnienia 

 

Nauka o organizacji pojawiła się na przełomie XIX i XX w., jest więc sto-

sunkowo młodą dziedziną nauki. Wśród najwybitniejszych prekursorów zarzą-

dzania wymienia się klasyków amerykańskich – F.W. Taylora i F. B. Gilbretha,  

w środowisku francuskim H. Fayola i H. Le Chateliera, a spośród Polaków naj-

większą rolę przypisuje się K. Adamieckiemu oraz S. Bieńkowskiemu4.  

Paradygmat zarządzania organizacją stał się nurtem, wokół którego kon-

centrowały się różne szkoły, takie jak: szkoła klasyczna, polska szkoła 

 
2 McLuhan M., Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka,  Wydawnictwo Naukowo-

Techniczne, Warszawa  2004,  s. 138. 
3. Listwan T., Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2004, s. 10. 
4 Dołhasz M., Fudaliński J., Kosała M., Smutek H., Podstawy Zarządzania. Koncepcje, 

strategie, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 22. 
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prakseologiczna, nurt behawioralny, podejście ilościowe, szkoła systemowa, 

podejście sytuacyjne5. Szkoła klasyczna opiera się w głównej mierze na ekspe-

rymentach i analizach F. W. Taylora, który sformułował podstawowe zasady 

dotyczące sposobów postępowania: 

− sposób wykonania każdego procesu produkcyjnego powinien być precy-

zyjnie badany i ustalany, 

− wypracowane sposoby produkcji i wykonania mają być rozpowszech-

niane wśród wszystkich pracowników poprzez szkolenia. 

Obszarem zainteresowań polskiego badacza K. Adamieckiego była teoria 

harmonizacji, optymalizacji i podejście systemowe. W swoich pracach odwo-

ływał się do metafory kranów – uważał, że „przedsiębiorstwo stanowi system 

kanałów zaopatrzonych w szereg kranów regulujących przepływ materiałów  

i surowców, wykorzystywanych do wytwarzania wyrobów. Od ich właściwego 

działania zależy poprawne funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Jest to ob-

raz przedsiębiorstwa składającego się z elementów wzajemnie powiązanych  

i od siebie uzależnionych”6. Kolejnym przedstawicielem polskiej szkoły kla-

sycznej jest S. Bieńkowski, który zajmował się nurtem humanizacyjnym i pro-

blematyką psychologii kierowania i kształtowania struktur organizacji. Uważał 

on, że racjonalna organizacja przebiegów organizacyjnych opiera się na tzw. 

triadzie, czyli na trzech prawach: 

− prawie rozgraniczenia kompetencji – poszczególne szczeble kierowni-

cze powinny mieć określone uprawnienia i obowiązki, 

− prawie wyjątku – czynności na niższym szczeblu powinny być zatwier-

dzane przez wyższy szczebel, 

− prawie najkrótszej drogi – każdy akt powinien przechodzić najkrótszą 

drogą, przez wymagane punkty7. 

Funkcja przygotowania pracy powinna być oddzielona od funkcji jej wyko-

nania8. 

W ewolucji nauki zarządzania ważne miejsce zajmuje nurt behawioralny. 

Założenia teorii zostały sformułowane przez C. Barnarda w jego pracy „The 

functions of the executive”. Według autora, organizacja to system „świadomie 

koordynowanego działania dwóch lub więcej osób”9. Zdaniem autora to wła-

śnie ludzie wchodzący w interakcje realizują cele, których nie mogliby osiągać 

samodzielnie, tworząc tym samym organizację jako system. Wprowadził także 

rozróżnienie organizacji formalnej od nieformalnej. Dorobek Barnarda stano-

wił podstawę do dalszych prac nad koncepcją stosunków międzyludzkich 

 
5 Tamże, s. 21-22. 
6 Tamże, s. 28. 
7 Tamże, s. 29. 
8 Tamże, s. 22. 
9 Tamże, s. 34. 
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Eltona Mayo. Dostrzegł on pewną prawidłowość, która zakładała, że „nie zaw-

sze tradycyjne metody zwiększania wydajności pracy przynoszą oczekiwane 

rezultaty, a wydajność pracy nie zawsze jest wprost proporcjonalna do wyso-

kości płac oraz, że wynagrodzenie (…) jest tylko jednym z wielu bodźców od-

działujących na pracowników”10. Badania Mayo odnosiły się do wyodrębnienia 

pomijanej jak dotąd grupy czynników psychosocjologicznych, które mają zna-

czący wpływ na wydajność pracy. Nurt human relations, był kontynuowany 

przez A. Maslowa, D. McGregora, R. Likerta, M. Folleta i C. Argirysa11. Duże 

znaczenie dla rozwoju nurtu behawioralnego miało opracowanie piramidy po-

trzeb Maslowa, która dzieli je na 5 kategorii: fizjologiczne, bezpieczeństwa, 

przynależności, uznania, samorealizacji12. Dorobek nurtu behawioralnego zo-

stał wzbogacony dzięki D. McGregorowi, który opisał teorię „X” „Y”. Trady-

cyjna koncepcja „X” zakłada, że człowiek od urodzenia jest niechętny pracy  

i trzeba go do niej zmuszać. Z kolei koncepcja „Y” formułuje pogląd, iż fi-

zyczny i umysłowy wysiłek jest dla człowieka tak samo naturalny jak odpoczy-

nek, a sam człowiek potrafi działać kontrolując się13.  

Kolejną ze szkół myśli organizatorskiej jest nurt ilościowy, którego po-

czątki związane są z osobą L. Kantorowicza. Rosyjski matematyk jako pierw-

szy wykorzystał zastosowania matematyczne do rozwiązania problemów decy-

zyjnych w zagadnieniach transportowych. Podstawą tego nurtu było założenie, 

że każdy z problemów decyzyjnych można opisywać stosując modele matema-

tyczne, a decyzja wynika ze zbioru równań, które składają się na opis całego 

problemu. Początkowo rozwiązanie to było stosowane podczas działań w cza-

sie II wojny światowej, natomiast po jej zakończeniu firmy z zakresu doradztwa 

i przemysłu zaczęły wykorzystywać je do rozwiązywania problemów związa-

nych z organizacją pracy w przestrzeni, lokalizacją zakładów, planowaniem 

magazynów, czy też ustalaniem liczby punktów obsługi14. Obecnie ilościowa 

teoria zarządzania ma zastosowanie w formie zarządzania operacyjnego – zaj-

mującego się wspomaganiem organizacji w efektywności produkowanych dóbr 

i usług. Techniki te są stosowane w procesie produkcji, a także w finansach, 

marketingu, czy zarządzaniu zasobami ludzkimi. Nurt ilościowy wpłynął po-

zytywnie na zrozumienie procesów w organizacji, uznawany jest za użyteczny 

w kontrolowaniu i procesie planowania15. 

Zdaniem autorek omawiane zagadnienie najtrafniej opisuje jednak podej-

ście systemowe. „Systemowa teoria zarządzania identyfikuje organizacje jako 

 
10 Tamże, s. 34. 
11 Tamże, s. 35. 
12 Tamże, s. 35-36. 
13 Tamże, s. 36. 
14 Tamże, s. 38. 
15 Tamże, s. 39. 
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system, czyli całość składającą się z wzajemnie powiązanych elementów, które 

pozostają w różnego rodzaju interakcjach z otoczeniem”16. Szkoła systemowa, 

której początki dostrzec można w pracach L. Von Bertalanffy’ego, K. Boul-

dinga, S. Beera, J. W. Forrestera, to próba syntezy pozostałych nurtów. Po-

szczególne obiekty organizacji bada się jako systemy otwarte. Bardzo ważnym 

procesem w organizacji jest współdziałanie, co oznacza, że „całość to więcej 

niż tylko prosta suma tworzących ją części. W związku z tym organizacje na-

leży traktować jak systemy złożone z elementów wzajemnie na siebie oddzia-

łujących, gdzie każdy jest tak samo ważny z punktu widzenia osiągania ce-

lów”17. Szkoła systemowa kieruje się kilkoma zasadami: koncentruje się na od-

działywaniu pomiędzy elementami, bada efekty oddziaływań, reprezentuje po-

dejście całościowe, modyfikuje różne grupy zmiennych, wykorzystuje modele 

do podejmowania decyzji i analizy działań organizacji, zakłada podejście inter-

dyscyplinarne. Organizacja w podejściu systemowym jest systemem społecz-

nym, złożonym z różnych elementów: ról społecznych, celów, wartości, ukła-

dów informacyjno-decyzyjnych, metod i technik zarządzania nawiązujących do 

modelu organizacji jako całości. 

Duże znaczenie w ewolucji nauki o zarządzaniu miało podejście sytua-

cyjne, które tak jak podejście systemowe, miało być próbą syntezy różnych 

nurtów zarządzania. Przedstawiciele podejścia sytuacyjnego twierdzili, że nie 

istnieją uniwersalne prawa, które zawsze będą skuteczne i wszędzie dadzą po-

dobne efekty. Wartość tych praw zależy od warunków, w których są one stoso-

wane. Według podejścia sytuacyjnego można wyróżnić model organizacji me-

chanistycznej i model organizacji organicznej, a także modele pośrednie. Or-

ganizacja mechanistyczna ma hierarchiczną strukturę kierowania, w której wy-

stępuje wysoka specjalizacja funkcji oraz zadań. Kompetencje są określane 

szczegółowo, najczęściej występują w niej więzi pionowe. W modelu organi-

zacji organicznej struktura jest słabo sformalizowana, określenie kompetencji 

występuje na poziomie ogólnym, pracownicy komunikują się bezpośrednio, 

występuje zanik władzy, jednostki posiadają duży zakres samodzielności. Z ko-

lei według R. A. Webbera18 otoczenie organizacji jest istotnym czynnikiem jej 

funkcjonowania. Wyróżnił on 3 jej rodzaje: otoczenie stałe, otoczenie zmienne, 

oraz otoczenie burzliwe. Cechy tego otoczenia w znaczący sposób wpływają 

na tworzoną w obrębie organizacji strategię, a także jej strukturę. Nurt sytua-

cyjny dotyczy w istocie motywacji, stylów kierowania, problemów zachowań 

uczestników organizacji. Nadrzędnymi wartościami podejścia sytuacyjnego 

był pragmatyzm i relatywizm19. 

 
16 Tamże, s. 39. 
17 Tamże. 
18 Tamże, s. 43. 
19 Tamże. 
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Na początku lat 80. XX wieku powstała w zarządzaniu nowa jakość, zwana 

filozofią new wave (nowa fala). Jest ona przedstawiania za pomocą siedmiu 

„S”: strategii (strategy), struktury (structure), systemów i procedur działania 

(systems), załogi (staff), stylu kierowania (style), umiejętności osób znajdują-

cych się a na wyższych szczeblach (skills), wartości przekazywanych pracow-

nikom przez organizację (shared values)20. W racjonalnym podejściu skupiano 

się na pierwszych trzech elementach, czyli strategii, systemie i strukturze, jed-

nak wraz z rozwojem nowej fali zaczęto zwracać również uwagę na pozostałe 

elementy, dostrzegając w nich możliwość osiągania efektywności organizacji. 

Do lat 80. ubiegłego stulecia nie dostrzegano cech, takich jak: przedsiębior-

czość i samodzielność działania jednostki i zespołów z inicjatywą. Ponadto nie 

przywiązywano wagi do monitorowania, analizy problemów, słuchania opinii 

klientów i użytkowników usług, specjalizacji firmy, wydajności jednostek 

ludzkich oraz uzdolnień osób zarządzających. Koncentrowano się na warto-

ściach organizacji i filozofii jej działania21. Nowe podejście w naukach zarzą-

dzania skupiało się na pojęciu efektywności. Czym w istocie jest efektywne 

zarządzanie? Efektywne zarządzanie organizacją to nie tylko planowanie, or-

ganizowanie i kierownictwo, ale także ciągłe szukanie szans, obserwacja za-

grożeń, ocena ryzyka, zrozumienie czynników odpowiadających za sukces or-

ganizacji22. Są to w istocie tzw. czynniki miękkie w zarządzaniu. W. Ouchi 

zwraca uwagę na te elementy23.  

Kolejną z koncepcji zarządzania jest tzw. lean management, czyli „wy-

szczuplone” zarządzanie24. Koncepcja ta zakłada jednoczesne obniżanie kosz-

tów i zwiększenie jakości, maksymalne skracanie procesu produkcji dóbr oraz 

ciągłe pozyskiwanie nowych klientów. Koncepcja lean management narodziła 

się w Japonii, kiedy E. Toyota25 zauważył, że masowa produkcja samochodów 

w Japonii nie sprawdza się. Koncepcja ta zakładała ograniczenie strat i wpro-

wadzenie racjonalizacji kosztów funkcjonowania organizacji, przez co działa-

nie firmy sprowadza się do czynności niezbędnych26. Lean management to kon-

cepcja, której celem jest nadążanie za szybkimi zmianami oraz wpływanie na 

ciągłe doskonalenie się organizacji.  

 
20 Tamże, s. 113. 
21 Tamże, s. 114.  
22 http://www.business.com/management/management-theory-of-william-ouchi/. 
23 Tamże.  
24 Mikołajczyk Z., Metody zarządzania zmianami w organizacji, w: Metody organizacji 

i zarządzania. Kształtowanie relacji organizacyjnych, red. W. Błaszczyk, Wydawnic-

two Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 271.   
25http://nf.pl/manager/lean-management-racjonalne-zarzadzanie-zasobami-

firmy,,8776,92. 
26 Tamże.  

about:blank
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 Warto również zwrócić uwagę na pojęcie organizacji uczącej się. Po 

raz pierwszy pojęcie to opisał P. Senge27. Porównał on organizację do czło-

wieka zakładając, że tak jak człowiek, organizacja może uczyć się zasad postę-

powania i posiada własną tożsamość. Zdaniem Senge’a właśnie dlatego przed-

siębiorstwa potrafią dostosować się do zmieniających warunków otoczenia28. 

Organizacja ucząca może się doskonalić, jak również dostrzegać miejsce i rolę 

jej społecznego potencjału, co w istocie pomaga w budowaniu konkurencyjnej 

przewagi. Zaangażowanie zasobów ludzkich i podnoszenie kwalifikacji na 

wszystkich szczeblach w organizacji odpowiada za jej sukces, czyli natychmia-

stowe rozwiązywanie problemów, eksperymenty, bazowanie na doświadczeniu 

w nauce. Dzięki odpowiedniemu systemowi motywacyjnemu pracownicy chcą 

się uczyć. O miejscu decyduje już nie tylko posada, ale wiedza i fachowość 

wykorzystywana w pracach nad projektami29. W organizacji uczącej się naj-

ważniejsza staje się wiedza i kompetencja, która dzięki odpowiedniej strukturze 

organizacyjnej i wspierającej kulturze prowadzi do kształtowania się modelu 

poziomego30. 

Reasumując powyższe rozważania należy przywołać opinię A. Koźmiń-

skiego który stwierdza, że „Chodzi po pierwsze o nadanie kursu organizacji,  

a po drugie, by jak dobrze dowodzony okręt podążała ona wytyczonym kur-

sem”31. 

 

Media społecznościowe jako forma komunikacji 

 

Według W. Gogołka media społecznościowe to naturalna, nieskrępowana 

wymiana informacji pomiędzy użytkownikami w sieci, gdzie dzielą się infor-

macjami na interesujące ich tematy, w celu zdobycia jak największej ilości in-

formacji32. Spośród cech nowych mediów wyróżnia się m.in. cyfrowość, usie-

ciowienie, hipertekstualność, wirtualność, interaktywność33.  

Media społecznościowe to wciąż nowy i dynamicznie rozwijający się 

obszar, stąd wiele zjawisk nie posiada jeszcze powszechnie akceptowanych 

 
27 Senge P. M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Wyd. 

Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012, s. 77. 
28 Tamże, s. 89-115. 
29 Tamże, s. 151-279. 
30 Tamże, s. 344-369. 
31 Koźmiński A. K., Jemielniak D., Zarządzanie od podstaw, Wydawnictwo Akade-

mickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 16. 
32 Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie i paradoksy, Wyd. 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010, s. 160. 
33 Lister M., Dover J., Giddings S., Grant I., Kelly K., Nowe media. Wprowadzenie, 

tłum. M. Lorek, A. Sadza, K. Sawicka, Wyd. WUJ, Kraków 2009, s. 25-71. 



M. Różycka, E. Chowaniec, Zarządzanie wizerunkiem w mediach… 

 

87 

definicji. Dotychczas nie powstała żadna oficjalna i jednorodna teoretyczna 

klasyfikacja mediów społecznościowych, na którą można powołać się, próbu-

jąc je uporządkować. Tabela1 prezentuje podział mediów społecznościowych 

stworzony przez A. M. Kaplana oraz M. Haenleina.34 

 
Tabela 1. Klasyfikacja typów mediów społecznościowych według  

A. M. Kaplana i M. Haenlein'a 

typy mediów społecznościowych 

 

poziom obecności społecznej/ 

bogactwo mediów 

niski średni wysoki 

auto 

prezentacja/ 

ujawnienie 

się 

wysoki blogi usługi sieci 

społeczno-

ściowej 

wirtualny 

świat spo-

łeczny 

niski projekty 

współpracy 

treści spo-

łecznościowe 

wirtualny 

świat gier 

Źródło:  http://sm-and-s.org/?p=132  

 

Jest to klasyfikacja obejmująca procesy definiujące społeczności w świecie 

wirtualnym: self-presentation – autoprezentacja, self disclosure – uzewnętrz-

nienie się/ujawnienie się, wraz z dwiema teoriami mediów: obecności społecz-

nej (social presence) i bogactwa mediów (media richness). Teoria obecności 

społecznej35 odnosi się do obecności wizualnej, słownej i fizycznej, czyli kon-

taktów twarzą w twarz z uczestnikiem interakcji. Wymiarem tej obecności jest 

bliskość możliwa dzięki komunikacji bezpośredniej i pośredniej (synchronicz-

nej – np. czat i asynchronicznej – np. e-mail)36. Teoria ta obrazuje także stopień 

zaangażowania drugiej osoby w komunikację. Jeśli chodzi o komunikowanie 

się za pomocą komputera, stopień tego komunikowania jest na niskim poziomie 

ze względu na małą ilość informacji odnośnie osoby, z którą się komuniku-

jemy. Im większa ilość informacji na temat interlokutora, tym większa staje się 

bliskość pomiędzy osobami podejmującymi komunikację. Wraz ze zwiększe-

niem się społecznej obecności, mamy do czynienia z większym społecznym 

oddziaływaniem37. Natomiast teoria bogactwa mediów R. Dafta i R. Lengela 

przedstawia czynniki, które wyznaczają zasoby mediów: „natychmiastowa do-

stępność informacji zwrotnej, możliwość przekazywania różnego rodzaju 

 
34 http://sm-and-s.org/?p=132. 
35 Biedroń M., Wawrzak-Chodaczek M., Komunikacja za pomocą social media – moż-

liwości i zagrożenia. Zarys problematyki, w: Komunikacja – (po) rozumienie-obec-

ność społeczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 29-41. 
36 Bryant J., Oliver M. B., Lin C. A., Effects of the internet, Media Effects. Advances in 

Theory and Research, New York-London 2009, s. 569. 
37 Biedroń,…,  s. 29-41. 
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sygnałów i wskazówek za pomocą danego środka przekazu”38 oraz zastosowa-

nie języka, dostosowanie środka przekazu do potrzeb.  

Można uznać, iż na portalach społecznościowych potrafimy zaprezentować 

się przy niewielkim poziomie obecności społecznej, czyli dostępnych informa-

cjach na nasz temat. 

 

Polityczne i społeczne aspekty mediów społecznościowych 

 

Przekaz medialny dotyczący życia społecznego i politycznego może 

składać się z wydarzeń, które są pozytywne, ale też i negatywne. Zarówno 

pierwsze, jak i drugie, są elementami oceny jakościowej, która nie jest obiek-

tywnym wydarzeniem, ale oceną obserwatorów. Obserwatorzy zaś, to grupy 

reprezentujące określone interesy, chcące osiągnąć konkretne cele – dlatego też 

nadają wydarzeniom oceniający wydźwięk39.  

„W społeczeństwach tradycyjnych, mających homogeniczną hierarchię 

wartości, rzadko zachodzi niezgodność w ocenie wartości aktualnych wyda-

rzeń. We współczesnych społeczeństwach niezgodność ta jest na porządku 

dziennym”40. I tu warto odnieść się do zjawiska, które powszechnie stosowane 

jest w przekazach medialnych – segregacji. Każda celowa segregacja informa-

cji składa się z dwóch elementów: kryteriów wyboru oraz cech przedmiotu, 

gdzie „każdy akt selekcji opiera się na tym, jaką „wartość” kryteria wyboru 

przypisują cechom przedmiotu”41. Selekcję dziennikarską najczęściej wyjaśnia 

teoria wartości informacji. Według tej teorii selekcja odbywa się za pomocą 

różnych kryteriów – prominentności zaangażowanych osób w informacje, czy 

też szkodliwości konkretnego wydarzenia42. Należy podkreślić także znaczenie 

wartości informacyjnej wydarzenia – gdy wartość taka w przypadku zdarzenia 

jest wysoka, wzrasta atrakcyjność medialna informacji43. W mediach tradycyj-

nych mamy więc do czynienia z selekcją informacji, dostosowaniem ich do od-

biorcy oraz mimowolną oceną zdarzeń poprzez nadawanie im priorytetów – 

wystarczy spojrzeć na poszczególne serwisy informacyjne, gdzie w każdym  

z nich wiadomości przedstawiane są w różnej kolejności, porównując choćby 

„Wiadomości” TVP z „Faktami” TVN. Istotną funkcję w tym procesie spełnia 

gatekeeper, który selekcjonuje odpowiednio treści do profilu i formatu danej 

stacji telewizyjnej. W mediach społecznościowych funkcja gatekeepera nie 

 
38 Tamże. 
39 Tamże. 
40  Kepplinger H. M., Demontaż polityki w społeczeństwie informacyjnym, Wyd. WUJ, 

Kraków 2007, s. 82. 
41 Tamże. 
42 Tamże. 
43 Tamże. 
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istnieje, a właściwie nie ma racji bytu. Występuje natomiast naturalna selekcja  

w postaci obserwowanych/lubianych fanpage’y, dobranych znajomych i two-

rzonych kręgów. Trafnie kulturę sieciową określiła E. Wójtowicz, jako obej-

mującą „zróżnicowane obszary – od bezrefleksyjnego, konsumpcjonizmu utoż-

samianego często z praktyką „repostowania”, do radykalnego aktywizmu soc-

cjpolitycznego, którego przykładem mogą być między innymi: istnienie Wiki-

Leaks, działania Partii Piratów czy ruchu Anonymous”44. 

 Potencjał mediów społecznościowych dostrzegli również politycy. In-

ternet służy do komunikacji z wyborcami, niesie jednak ze sobą ogromne za-

grożenia na co wskazuje Z. Bauman: „Internet zapewnia tak wiele tanich i ła-

two dostępnych sposobów rozrywki tym, którzy żyją pod jarzmem autorytary-

zmu, że skłonienie ludzi do tego, by w ogóle zainteresowali się polityką, jest 

dziś trudniejsze niż kiedykolwiek. To jest, o ile polityki nie przekształci się  

w jeszcze jeden ekscytujący, pełen wściekłości i wrzasku, a jednak na szczęście 

bezzębny i nieszkodliwy rodzaj rozrywki, coś, co praktykuje nowe pokolenie 

slacktywistów, którzy wierzą, że kliknięcie petycji na Facebooku to akt poli-

tyczny, a przez to trwonią swą energię na tysiąc rozproszeń”45.  

W tym kontekście należy zastanowić się, czy media społecznościowe 

dostarczają użytkownikom rzetelnych informacji. Jak wskazują Z. Bauman  

i E. Morozova „Internet i social media dostarczają nam wiedzy, jednak w opinii 

autorów, są raczej swoistym opium dla mas, osłabiającym naszą czujność  

i wrażliwość na problemy o charakterze społeczno-politycznym”46.  

Nie ulega jednak wątpliwości, że sieć i jej ewolucja w ciągu ostatnich 

lat zmieniła obszary aktywności społecznej i politycznej. Nie liczą się już tylko 

reklamy tradycyjne w miejscach ogólnodostępnych, na bilbordach, telebimach, 

w radio czy telewizji. Internet wpływa bowiem na życie wielu z nas, sposób 

myślenia, komunikacji oraz podejście do obywatela.  

Obecnie mamy w Polsce 38,07 mln mieszkańców, z których 18 milio-

nów, według raportu „Digital 2019: Poland”, jest aktywnymi użytkownikami 

serwisów społecznościowych. 16 mln Polaków korzysta z social media za po-

średnictwem urządzeń mobilnych, głównie smartfonów. 98 proc. wszystkich 

internautów przyznaje, iż odwiedza i używa kanały social media lub komuni-

katory co najmniej raz w miesiącu. Aktywnie bierze w nich udział lub wysyła 

 
44http://www.fragile.net.pl/home/niepozorny-impet-nanoaktywizm-w-kulturze-party-

cypacji-wobec-teorii-i-praktyki/. 
45 Bauman Z., Facebook i Twitter wspierają demokrację i prawa człowieka?, „Nowe 

Media” 2013, nr 2, s. 87-90. 
46 Opioła W., Popiołek M., Media społecznościowe. Nowe formy ekspresji politycznej, 

Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2014, s. 59-60. 
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wiadomości przez komunikatory 74 proc. z nich. Polacy w ciągu dnia średnio 

spędzają 1 h i 45 minut w serwisach społecznościowych. 47  

Dla polityków wskaźniki te są główną determinantą podejmowania 

działań związanych z obecnością na rynku nowych technologii.  

 

Kreowanie wizerunku w polityce 

 

Wizerunek polityka kształtowany niejako przez niego samego jest proce-

sem, który podlega długofalowej ocenie i wymaga wsparcia w zakresie doradz-

twa wizerunkowego i konsultacji w obrębie podejmowanych aktywności na 

różnych polach życia politycznego i prywatnego48. Zarządzanie wizerunkiem 

lidera politycznego może sprowadzać się do:  

− podtrzymania wizerunku już istniejącego i zapobieżenia utracie pewnych 

cech, co oznacza wprowadzenie działań utrwalających i profilaktycz-

nych, 

− zmiany obecnego wizerunku, gdzie zadaniem polityka i specjalistów wi-

zerunkowych jest wymazanie niepożądanych cech, które są źle przyjmo-

wane przez wyborców. W tym przypadku należy wykreować i uwydatnić 

inne cechy, które wyborcy chcieliby widzieć u polityka, lecz proces ten 

powinien być odpowiednio długi i przebiegać w sposób ewolucyjny, 

− wykreowania zupełnie nowego wizerunku w przypadku, gdy kandydat 

nie jest znany szerokiej publiczności. Jest to najlepsza sytuacja, gdy 

możliwe jest stworzenie idealnego wizerunku kandydata, ponieważ wy-

borcy nie mają na ten temat żadnych utrwalonych doświadczeń związa-

nych z dotychczasowym wizerunkiem49. 

Jest wiele definicji wizerunku. Jedna z nich określa wizerunek jako wy-

obrażenie o danej organizacji oraz jej postrzeganie w szeroko pojętej opinii pu-

blicznej. Wizerunkiem może być również „intelektualna lub zmysłowa inter-

pretacja osoby lub przedmiotu, na której postrzeganie wpływ mają także cechy 

osoby, w której umyśle powstaje wizerunek”50 oraz czynnik zewnętrzny, który 

zależy od percepcji innych, ich kryteriów oceniania i wrażliwości na bodźce, 

których dostarczamy poprzez ukształtowaną tożsamość51.  

 
47 https://wio.waw.pl/artykul/z-jakich-serwisow-spolecznosciowych/642350. 
48 Tworzydło D., Chmielewski Z., Public relations w procesie kształtowania relacji  

z otoczeniem, Konsorcjum Akademickie, Kraków-Rzeszów-Zamość 2010,  s. 450-451. 
49 Bobrowska A., Garska M., Elementy kreacji wizerunku podmiotu politycznego w rze-

czywistości wyborczej, Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych, 

Kwartalnik II/2012, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, s. 7. 
50 Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi 

organizacji. Sztuka komunikowania się, Wyd. Difin, Warszawa 2015, s. 28. 
51 Tamże. 
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K. Wojcik określa wizerunek jako „wyobrażenie, jakie jedna lub wiele 

publiczności ma o osobie, przedsiębiorstwie lub instytucji; nie jest to obraz rze-

czywisty, dokładnie i szczegółowo nakreślony, ale raczej mozaika wielu szcze-

gółów, podchwyconych przypadkowo, fragmentarycznie, o nieostrych różni-

cach”52. Wedle tej definicji wizerunek, jako coś niebędącego, nie musi być wia-

rygodny, zatem nosi także znamiona manipulacji, gdzie dominują wartości  

w postaci emocji i doznań subiektywnych53. Z kolei M. Klama określa wizeru-

nek jako zmienną zależną, której kształt ostateczny nie zależy jedynie od stra-

tegii marketingowej, ale także od wielu innych strategii funkcjonalnych54.  

W literaturze przedmiotu formułowany jest pogląd, iż „o wartości wi-

zerunku decydują zarówno informacje przekazywane przez nadawcę, jak  

i uczucia, przekonania odbiorcy związane z obiektem, doświadczenie, pogłoski 

czy wcześniejsze motywacje jednostki. Informacje przekazywane zarówno 

przez polityków, jak i przez organizacje polityczne, poddane są przez odbiorcę 

filtracji, analizie, a następnie włączane w jej układ przekonań”55. W kreowaniu 

wizerunku może występować silny element stereotypizacji i uproszczeń56. Co 

więcej, skuteczność wizerunku w dużej mierze zależy od stopnia jego rozpo-

wszechnienia57. W tym kontekście wizerunek polityczny, który w dalszej części 

artykułu poddany zostanie analizie, można określić w trzech aspektach: kogni-

tywnym, gdy mamy do czynienia z tym, co wyborca wie o kandydacie, afek-

tywnym, kiedy podkreślamy emocje, jakimi wyborca darzy kandydata politycz-

nego oraz konatywnym – związanym z działaniami wyborcy podejmowanymi 

wobec kandydata58. W tym kontekście Z. Pietraś podkreśla, że wizerunek poli-

tyczny nie może jednak zaprzeczać prawdziwym cechom kandydata, gdyż taka 

strategia może doprowadzić do klęski w wyborach politycznych59. 

Bardzo ciekawą koncepcją klasyfikacji wizerunków politycznych jest kon-

cepcja S. Albauy’a, który wyróżnił następujące typy: herosi, zwykli ludzie, bra-

cia/amanci, eksperci oraz ojcowie60. Heros jest zdefiniowany jako postać 

 
52 Grunig J., Two-way symmetrical public relations. Past, present and future, w: Health 

R. L., Handbook of public relations, Sage 2001, za: Wojcik K., Public relations. Wia-

rygodny dialog z otoczeniem, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2009. 
53 Kaczmarek-Śliwińska…, s. 29. 
54https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/5474/1/16_Mo-

nika_Klama_Marka%20produktu%20i%20jej%20wizerunek_235-242.pdf. 
55 Tworzydło…, s. 12. 
56 Tamże. 
57 https://www.web.gov.pl/g2/big/2010_04/f04ee99ec58388dbabefe3aa16f86e54.pdf. 
58 Bobrowska…, s. 4. 
59 Tamże, s. 5. 
60 Por. M. Jeziński, Marketing polityczny w poszukiwaniu strategii wyborczego sukcesu, 

Dom Wydawniczy DUET, Toruń 2005, s. 124. 
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charyzmatyczna, ratująca świat, odważna, mająca poczucie misji61. Zwykli lu-

dzie to kandydaci zmniejszający dystans pomiędzy politykiem a wyborcą62. 

Bracia/amanci to typ wizerunku przyciągający wyborców ze względu na ener-

gię, dynamizm, zdecydowanie, ale także świeżość, romantyzm i sentymenta-

lizm. Ojcowie to osoby roztaczające wizje opiekuńcze nad państwem i społe-

czeństwem, są odważne, mądre, odpowiedzialne i opanowane. Eksperci, to po-

ważana grupa analityków mających na celu rozwiązywanie problemów gospo-

darczych i społecznych, podkreślając wręcz apolityczność tych osób. M. Jeziń-

ski klasyfikację tą uzupełnił o kilka niezdefiniowanych przez Albouy’ego ty-

pów: błazna, idola, szaraka, ekscentryka i luzaka63. I tak błazen według autora 

to osoba, która rzadko pokazuje się na politycznej arenie, będąc jednocześnie 

osobą bezkonfliktową i rozładowującą napięcie, co więcej, cechuje ją nieodpo-

wiedzialność i niezamierzona śmieszność w działaniu. Z kolei luzak to typ wi-

zerunku polityka, który podchodzi do spraw politycznych w sposób zdystanso-

wany i ironiczny, prawi złośliwe i uszczypliwe uwagi wobec dokonań innych 

polityków64. 

 

Według A. Bobrowskiej i M. Garskiej „niektóre elementy wizerunku są 

zazwyczaj wyuczane – można je nabyć w drodze uciążliwego treningu. Gesty, 

sposób poruszania się, styl w jakim ubiera się polityk, jego sposób mówienia 

(emisja głosu, dobór słownictwa oraz środków stylistycznych i retorycznych) 

są wzmacniane lub zmieniane w trakcie drogi życiowej każdego człowieka”65. 

Wizerunek jako produkt polityczny zostaje dostosowany do potrzeb odbior-

ców, należy jednak pamiętać o tym, że wizerunek nie może stać w sprzeczności 

z rzeczywistymi cechami polityka66. Konsekwencją takiego podejścia jest wy-

korzystywanie w obszarze polityki zarządzania marketingowego. Jak zauważa 

Ph. Kotler  „Być może największą sztuką marketingu jest umiejętność stworze-

nia, utrzymania, ochrony i ulepszania marki, wizerunku”67. Ewolucja marketin-

gowego zarządzania doprowadziła do zwiększenia znaczenia marki, wizerunku 

w konkurowaniu o fundusze nabywcze klientów. Ich budowanie wymaga jed-

nak systematycznych i dobrze zaplanowanych działań – w istocie skutecznego 

zarządzania. R. Griffin definiuje zarządzanie  jako: „zestaw działań (obejmu-

jący planowanie i podejmowanie decyzji, organizowanie i przewodzenie tj. 

 
61 Tamże. s. 132. 
62 Bobrowska…, s. 13. 
63 Tamże. 
64 Tamże, s. 14 
65 Tamże. 
66 Tamże, s. 5 
67 Kotler Ph., Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Warszawa 1994, 

s. 410. 
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kierowanie ludźmi i kontrolowanie) skierowanych na zasoby organizacji (ludz-

kie, finansowe, rzeczowe i informacyjne) i wykonywanych z zamiarem osią-

gnięcia celów organizacji w sposób sprawny i skuteczny”68. Oznacza to, że wła-

ściwym celem planowania marketingowego jest zwiększenie wartości dla lo-

jalnego klienta, a zarządzanie marką i wizerunkiem jest głównym narzędziem 

tego procesu69.  

Uznaje się, iż stwierdzenie to dotyczy również wizerunku polityka, gdyż  

w istocie świadczyć może o jego wartości, czego konsekwencją być może np. 

wygranie wyborów.  

 

 

Media społecznościowe w procesie kreowania wizerunku politycznego. 

Analiza profili oraz aktywności w mediach społecznościowych: 

Władysława Kosiniaka-Kamysza – Polskie Stronnictwo Ludowe, 

Joanny Senyszyn – Lewica, 

Tadeusza Cymańskiego – Prawo i Sprawiedliwość, 

Grzegorza Schetyny – Koalicja Obywatelska,  

Jakuba Kuleszy – Konfederacja Wolność i Niepodległość 

 

Na potrzeby artykułu wykorzystano ilościową metodę badawczą w po-

staci analizy profili kandydatów na Facebooku oraz Twitterze. Metoda jako-

ściowa pozwoliła na analizę danych zawartych na fanpage’ach i profilach poli-

tyków zarówno w czasie rzeczywistym podczas kampanii wyborczej, jak  

i w czasie przeszłym, po ogłoszeniu wyników wyborów. Analizie poddano dwa 

rodzaje mediów społecznościowych – serwis społecznościowy Facebook oraz 

mikroblog Twitter. Analiza treści zawartych w mediach społecznościowych zo-

stała oparta na założeniu, że politycy prowadzą aktywną kampanię wyborczą 

w nowych mediach, by dotrzeć do młodego elektoratu oraz sprawiać wrażenie 

bezpośredniego kontaktu z wyborcą. Pod uwagę brano takie informacje, jak: 

liczba postów, ilość fanów fanpage’a, ilość polubień postów, ilość komentarzy 

pod każdym z postów, ilość negatywnych komentarzy, ilość wyświetleń mate-

riałów video, zdjęć i grafik dołączanych do postów, udostępnień postów. „Fan-

page” określano także zamiennie nazwami: „strona informacyjna” oraz „pro-

fil”. Przeanalizowano również język komunikatów znajdujących się na stro-

nach informacyjnych pod kątem stylistyki i charakteru treści. Metoda jako-

ściowa polegała ponadto na analizie materiałów graficznych pojawiających się 

na fanpage’ach kandydatów. 

 

 

 
68 Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, Wyd. PWN, Warszawa 2004, s. 6. 
69 Tamże, s. 412. 
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Władysław Kosiniak-Kamysz – Polskie Stronnictwo Ludowe 

 

Władysław Kosiniak-Kamysz to od 2015 roku prezes Polskiego Stron-

nictwa Ludowego, poseł na sejm VIII oraz obecnej, IX kadencji. Posiada ofi-

cjalną stronę internetową, atrakcyjną wizualnie, pozwalającą na kontakt z wy-

borcą poprzez newsletter. Na stronie internetowej znaleźć można przekierowa-

nie do strony Prezesa na Facebook oraz Twitter. Stronę prezentuje Grafika 1. 

 
Grafika 1. Oficjalna strona internetowa Władysława Kosiniaka-Kamysza 

 
Źródło: http://kosiniakkamysz.pl/ 

 

 

            Otwierając Fanpage Kosiniaka-Kamysza zwraca uwagę film, usta-

wiony jako zdjęcie w tle. Jest to jeden z niewielu polityków, który zdecydował 

się na tak nowoczesne rozwiązanie.  

 46 570 użytkowników obserwuje profil polityka, 45 612 osób kliknęło 

„Lubię to”. W okresie od 13 września do 13 października 2019 r., czyli w okre-

sie 30 dni przed wyborami, na Facebooku pojawiło się 50 postów. Głownie 

były to posty z kampanii wyborczej prowadzonej w terenie, zapowiedzi oraz 

podsumowania spotkań z wyborcami. Posty cieszyły się zainteresowaniem – 

średnio około 300 osób klikało „Lubię to”. Pod zdjęciem/postem, pojawiało się 

pomiędzy 30 a 50 komentarzy – na ogół pozytywnych. Identyfikacja wizualna 

była prowadzona konsekwentnie – materiały graficzne miały kolor zielony, ko-

jarzony z logotypem oraz materiałami promocyjnymi partii PSL. Polityk uży-

wał w swoich komunikatach emotikony, które łagodziły przekaz i sprawiały, 

że komunikaty były bardziej przyjazne. Fanpage polityka prezentuje Grafika 2. 

 

 



M. Różycka, E. Chowaniec, Zarządzanie wizerunkiem w mediach… 

 

95 

Grafika 2. Fanpage Władysława Kosiniaka-Kamysza na Facebooku 

 
Źródło: https://www.facebook.com/kosiniakkamysz/ 

 

      Na Facebooku polityka prezentowanych jest dużo zdjęć prywatnych,  

z dzieckiem oraz żoną – te zdjęcia cieszyły się największą popularnością. Zdję-

cia z 13 października 2019 r. informujące, że polityk oddał swój głos w wybo-

rach, polubiło 3 tys. osób, skomentowało 165 użytkowników Facebooka. Gra-

fika 3 prezentuje post na Facebooku. 

 
Grafika 3. Post na Facebooku z 13 października 2019 r. 

 
Źródło: https://www.facebook.com/kosiniakkamysz/ 

 

 Polityk posiada również profil na Twitterze, jest on obserwowany przez 

80,7 tys. użytkowników, polubienia to 10,3 tys. Możemy zauważyć, że profil 

na Facebooku oraz Twitterze są bardzo podobne – pojawiają się tam 

https://www.facebook.com/kosiniakkamysz/
https://www.facebook.com/kosiniakkamysz/
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praktycznie te same informacje. Miesiąc przed wyborami polityk wykazywał 

się dużą aktywnością na Twitterze. Dzielił się informacjami dotyczącymi kam-

panii, postulatami wyborczymi oraz pokazywał zdjęcia ze spotkań z wybor-

cami. Grafika 4 prezentuje twett z okresu kampanii wyborczej. 

 
Grafika 4. Przykładowy tweet z okresu kampanii wyborczej 2019 r. 

 
Źródło: https://twitter.com/kosiniakkamysz 

 

 Władysław Kosiniak-Kamysz  podczas ostatnich wyborów w paździer-

niku 2019 r. zdobył mandat do polskiego parlamentu. Głosowało na niego  

33 784 wyborców.  

 

Joanna Senyszyn – Sojusz Lewicy Demokratycznej 

 

Joanna Senyszyn to posłanka na Sejm IV, V, VI i IX kadencji, deputowana 

do Parlamentu Europejskiego VII kadencji. W latach 2005-2008 oraz 2011-

2016 była wiceprzewodniczącą Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Oficjalna 

strona internetowa Joanny Senyszyn jest prowadzona w sposób bardzo przej-

rzysty i przyjazny dla odbiorcy. Na stronie znajduje się slider z aktualnościami, 

publikacje i biografia pani poseł. Co istotne, jest również przekierowanie na 

blog, prowadzony przez Joannę Senyszyn, a także zakładka „multimedia”, 

gdzie znaleźć można galerie zdjęć, pili wideo oraz audio. Strona jest na bieżąco 

https://twitter.com/kosiniakkamysz
about:blank
about:blank
about:blank
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aktualizowana, można również bez problemu – za pomocą jednego kliknięcia 

przenieść się ze strony internetowej na fanpage na Facebooku oraz poczytać 

tweety pani poseł. 

 
Grafika 5. Oficjalna strona internetowa Joanny Senyszyn 

 
Źródło: http://senyszyn.eu/ 

 

 

Fanpage Joanny Senyszyn na Facebooku obserwuje 32 171 użytkow-

ników, 31 682 osoby lubią to. W okresie od 13 września do 13 października 

2019roku, czyli do dnia wyborów – na Facebooku zostało opublikowanych  

51 postów. Były to głównie informacje o spotkaniach z wyborcami, organizo-

wanych happeningach oraz postulaty wyborcze. Posty cieszyły się dużym za-

interesowaniem – średnio między 200 a 400 osób klikało „Lubię to”. Pod zdję-

ciem/postem, pojawiało się pomiędzy 20 a 50 komentarzy – na ogół pozytyw-

nych.  

 

Można zauważyć, że Joanna Senyszyn odpowiada na komentarze, 

które pojawiają się pod postami – reaguje zarówno na pozytywne, jak i nega-

tywne głosy użytkowników. Identyfikacja wizualna była prowadzona konse-

kwentnie – materiały graficzne miały kolor fioletowo-pomarańczowy i zawsze 

była to ta sama grafika, zmieniała się jedynie treść.  

 
 

 

 

 

http://senyszyn.eu/
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Grafika 6. Przykładowa grafika na fanpage’u Joanny Senyszyn 

 
Źródło: https://www.facebook.com/joanna.senyszyn35 

 

 Zdarzały się również posty, które polubiła zdecydowanie większa 

liczba użytkowników. Takim przykładem jest fotorelacja z 13 października 

2019 r. Pod postem pojawiły się 104 komentarze, 1,2 tys. osób kliknęło „Lubię 

to”.  

 
Grafika 7. Post z 13 października 2019 r. 

 
Źródło: https://www.facebook.com/joanna.senyszyn.35 

https://www.facebook.com/joanna.senyszyn.35
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Joanna Senyszyn jest również aktywna na Twitterze. Jej profil obser-

wuje 21 tys. użytkowników, 19,3 tys. „lubi to”. Można jednak zauważyć, że 

profil nie jest aż tak aktualny, jak strona www lub fanpage na Facebooku. Pu-

blikowane tweety to przeważnie zaproszenia do obejrzenia wywiadu w TV. 

Brakuje grafik, zdjęć. Ostatni tweet był opublikowany 9 października.  

Joanna Senyszyn podczas ostatnich wyborów zdobyła mandat do pol-

skiego parlamentu. Jej wynik to 36 405 głosów.  

 

Tadeusz Cymański – Prawo i Sprawiedliwość 

 

Tadeusz Cymański to poseł na Sejm III, IV, V, VI, VIII i IX kadencji. 

W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 został wybrany liczbą 

41 521 głosów w okręgu wyborczym Gdańsk. Został członkiem Komisji Praw 

Kobiet i Równouprawnienia. 

Polityk nie posiada oficjalnej strony internetowej, wpisując imię i na-

zwisko w wyszukiwarce możemy jednak znaleźć fanpage na Facebooku. Fan-

page ten obserwuje 5135 użytkowników, 4958 osób „lubi to”. W okresie od  

13 września do 13 października 2019 r. na Facebooku polityka pojawiło się  

40 postów, średnio między 20 a 100 osób kliknęło „lubię to”, pojawiały się 

również nieliczne komentarze. Informacje publikowane na Facebooku to głów-

nie informacje o spotkaniach, debatach – prezentowane w formie grafik. Więk-

szość postów była publikowana jako udostępnienia z profili innych osób bądź 

instytucji. W komunikacji nie stosowano emotikonów. Język wypowiedzi Ta-

deusza Cymańskiego jest konkretny, zwięzły. 

 
Grafika 8. Przykładowy post publikowany na fanpage’u Tadeusza Cymańskiego 

 
Źródło: https://www.facebook.com/cymanskitadeusz 
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 Polityk posiada profil na Tweeterze, jednak nie jest aktywny – nie opubli-

kował żadnych tweetów. Co ciekawe, profil jest obserwowany przez 1539 użyt-

kowników.  

 
Grafika 9. Profil Tadeusza Cymańskiego na Tweeterze 

 
Źródło: https://twitter.com/cymanskitadeusz 

 

 Tadeusz Cymański podczas ostatnich wyborów w październiku 2019 r. 

zdobył mandat do polskiego parlamentu. Głosowało na niego 8 019 osób.  

 

 

 

Grzegorz Schetyna – Koalicja Obywatelska 

 

 Grzegorz Schetyna od 1997 jest posłem na Sejm RP III, IV, V, VI, VII, 

VIII i IX kadencji, od 2016 przewodniczącym Platformy Obywatelskiej.  

 Oficjalna strona internetowa Grzegorza Schetyny posiada przejrzysty, lo-

giczny układ – jest atrakcyjna wizualnie i przyjazna dla odbiorcy. Kolorystyka 

to głównie biel, czerń i granat co sprawia, że wygląda bardzo profesjonalnie. 

Na stronie znajdziemy aktualności, wywiady oraz informacje zarówno o poli-

tyku, jak i o Platformie Obywatelskiej. Na stronie www.polityka znajduje się 

również prosty w obsłudze formularz kontaktowy, dzięki któremu możemy bez 

problemu wysłać wiadomość. 
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Grafika 10. Strona internetowa Grzegorza Schetyny 

 
Źródło: http://www.schetyna.pl/ 

 

Fanpage polityka na facebooku jest obserwowany przez 42 507 użyt-

kowników, 41 276 osób „lubi to”. W okresie od 13 września do 13 października 

2019 r. na Facebooku polityka pojawiło się 30 postów. Posty były publikowane 

w formie grafik, pojawiały się również relacje na żywo oraz duża ilość filmi-

ków. W komunikacji nie stosowano emotikonów. Język wypowiedzi Grzego-

rza Schetyny był konkretny, zwięzły i merytoryczny. Identyfikacja wizualna, 

podobnie jak w przypadku strony internetowej, była prowadzona w sposób 

konsekwentny – dominował kolor niebieski, nawiązujący do kolorystyki Koa-

licji Obywatelskiej.  

 
Grafika 11. Fanpage Grzegorza Schetyny na Facebooku 

 
Źródło: https://www.facebook.com/G.Schetyna/ 

http://www.schetyna.pl/
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Grzegorz Schetyna posiada również profil na tweeterze. Jest 

obserwowany przez 197 tys. osób, ma 1335 polubień. Tweeter jest prowadzony 

na bieżąco, znajdują się tam zarówno fotorelacje, jak i merytoryczne tweety.  

W okresie poprzedzającym wybory tweety i posty na Facebooku były 

właściwie tożsame.  

 
Grafika 12. Tweet z 15 października 2019 r. 

 
Źródło:https://twitter.com/SchetynadlaPO?ref_src=twsrc%5Egoogle%7 

Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor 

 

 Grzegorz Schetyna podczas ostatnich wyborów w październiku 2019 r. 

zdobył mandat do Polskiego Parlamentu. 66 859 wyborców oddało na niego 

swój głos.  

 

 

Jakub Kulesza – Konfederacja Wolność i Niepodległość 

 

Jakub Kulesza to poseł na Sejm VIII i IX kadencji. Polityk jest bardzo 

aktywny w sieci, posiada oficjalną stronę internetową oraz profile na Facebo-

oku, Tweeterze, konto na Youtube oraz Instagramie. Strona internetowa jest 

bardzo przejrzysta, pozbawiona zbędnych informacji – od razu można na niej 

znaleźć przekierowanie do mediów społecznościowych. Co ważne, na stronie 

znajduje się prosty w obsłudze formularz kontaktowy, który pozwala na prze-

słanie wiadomości tekstowej do polityka.  
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Grafika 13. Strona internetowa Jakuba Kuleszy 

 
Źródło: https://kulesza.pl/ 

 

 Fanpage Jakuba Kuleszy na Facebooku obserwuje 28 256 użytkow-

ników, 27 539 osób „lubi to”. Na miesiąc przed wyborami na profilu polityka 

pojawiło się prawie 80 postów. Były to zarówno postulaty wyborcze, prezen-

towane w formie grafik, jak i filmiki wyborcze, fotorelacje ze spotkań z wybor-

cami, ale także zdjęcia prywatne, z żoną i dziećmi. Zdjęcie z wyborów, opubli-

kowane 13 października 2019 r. uzyskało  prawie 1 tys. „polubień”. 

 
Grafika 14.  Fanpage Jakuba Kuleszy – post z 13 października 2019 r. 

 
Źródło: https://www.facebook.com/KuleszaPL 

https://kulesza.pl/
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 Profil Jakuba Kuleszy na Tweeterze prowadzone jest podobnie jak 

fanpage na Facebooku. Jest obserwowany przez 17 tys. użytkowników, posiada 

5337 „polubień”.  

 
Grafika 15. Profil Jakuba Kuleszy na Tweeterze 

 
Źródło: https://twitter.com/Kulesza_pl/ 

 

 Jakub Kulesza podczas ostatnich wyborów w październiku 2019 r. zdobył 

mandat do polskiego parlamentu. Poprało go 24 406 osób.  

 

 

Wnioski 

 

Wirtualna przestrzeń w istocie służyć ma komunikacji z młodymi wy-

borcami. Jednak to właśnie oni70 najmniej licznie poszli do urn podczas ostat-

nich wyborów parlamentarnych. Ci, którzy zagłosowali, najczęściej wybierali 

Prawo i Sprawiedliwość, a w następnej kolejności Koalicję Obywatelską. 

Trzeci wynik wśród najmłodszych wyborców uzyskała Konfederacja. W grupie 

wyborców w wieku od 18 do 29 lat głos oddało 46,4 proc. uprawnionych.  

W porównaniu z innymi grupami wiekowymi była to niska frekwencja. Najle-

piej wypadli wyborcy z przedziału 40-49 lat (frekwencja na poziomie 75,7 

proc.). Z kolei frekwencję powyżej 60 proc. osiągnęli wyborcy z przedziału  

30-39 lat (60,3 proc.) oraz z przedziału 60 lat i więcej (66,2 proc.). W grupie 

50-59 lat do urn wybrało się 59,6 proc. uprawnionych71. Z drugiej strony jednak 

zapanowała „moda na wybory”. Polacy głosowali i nakłaniali innych do 

udziału w wyborach, zamieszczając na swoich profilach w mediach 

 
70 http://www.tvn24.pl 
71 Tamże. 

https://twitter.com/Kulesza_pl/
http://www.tvn24.pl/
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społecznościowych zdjęcia związane z wyborami. To głównie młodzi ludzie, 

ale także osoby po czterdziestce czy pięćdziesiątce. W sieci roiło się od „wy-

borczych zdjęć”. Polacy fotografowali wszystko, od kolejek w komisjach, 

przez karty wyborcze, po moment wrzucania ich do urn72.  

Uznać więc można, że polityczna aktywność w mediach społeczno-

ściowych będzie się profesjonalizować. Politycy docenią dialogowość sieci, 

gdyż już za 4 lata kolejni młodzi wyborcy będą mogli oddać swój głos. Dla nich 

zaś wirtualna przestrzeń jest czymś oczywistym w każdej formie komunikacji 

społecznej –  również politycznej.  

Analiza przeprowadzona dla potrzeb artykułu dowiodła, iż wszyscy 

przedstawieni politycy wykazywali się aktywnością w mediach społecznościo-

wych. Każdy z nich dostał się do parlamentu. Trudno w sposób wiarygodny 

stwierdzić, na ile wpływ na wynik wyborów miała ich aktywność w wirtualnej 

przestrzeni. Pewne jest jednak, iż obszar tej aktywności ma tendencje wzro-

stowe i analiza kolejnych wyborów –  już za cztery lata – wykaże, iż polityczna 

aktywność w sieci intensyfikuje się.  

 

 

Zakończenie  

 

Nowe technologie komunikacyjne wywierają znaczący wpływ na spo-

łeczeństwo, zachęcając do zmiany zachowań oraz dotychczasowych przyzwy-

czajeń i rytuałów. Są również istotną determinantą przeobrażeń zachodzących 

na rynku polityki. Partie polityczne, by przetrwać na konkurencyjnym rynku, 

muszą uwzględniać zachowania i preferencje internautów –  potencjalnych wy-

borców. Celowe jest w tych warunkach podejmowanie działań, które pozwolą 

umocnić ich pozycję. Za takie uznać można aktywność w mediach społeczno-

ściowych  

 W kontekście powyższych rozważań warto przywołać opinię M. Jeziń-

skiego, który uważa, że wykorzystywanie nowych mediów ma „bardzo ważne 

znaczenie w związku z kreowaniem wizerunku politycznego: polityk, który 

pragnie być postrzegany jako osoba nadążająca za światowymi trendami, musi 

dopasować swą ofertę do oczekiwań politycznej publiczności i działań konku-

rencji na rynku wyborczym”73. Co istotne z mediów społecznościowych, mi-

kroblogów i innych form aktywności internetowych korzystają osoby 

 
72 https://wiadomosci.wp.pl/wyniki-wyborow-2019-moda-na-wybory-w-mediach-spo-

lecznosciowych-reakcja-lancuchowa-6434964992325761a[dostęp 30.11.2019]. 
73 Jeziński M., Po co politykom nowe media? O politycznym istnieniu w wirtualnej 

przestrzeni, „Nowe Media”, 2011, nr 2, s. 20-21. 
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szczególnie zainteresowane danym tematem, co jest dodatkowym atutem tych 

narzędzi w walce o polityczny elektorat74.  

Przyjąć więc można, iż aktywność w mediach społecznościowych jest 

sztuką tego, jak zamienić lajki w głosy. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, 

że wypowiedzi i komentarze polityków w sieci bywają powszechnie omawiane 

dopiero wtedy, gdy odniosą się do nich media tradycyjne: telewizja, prasa lub 

radio – tym samym zyskują powszechny rozgłos na kilku poziomach komuni-

kacji: tradycyjnym i sieciowym75. 

 

Konfrontując aktywność polityczną z aktywnością Polaków w mediach 

społecznościowych uznać można, iż w perspektywie narzędzie to będzie wy-

korzystywane coraz bardziej efektywnie i skutecznie, co potwierdziła analiza 

przeprowadzona dla potrzeb niniejszego artykułu. Nastąpi podniesienie po-

ziomu świadomości aktorów politycznych w sieci. Badanie profesjonalizacji 

komunikacji polskich partii politycznych w mediach społecznościowych bę-

dzie coraz częściej poddawane wnikliwej analizie, gdyż działania te wpływają 

na odbiorców i w komunikacji z potencjalnym elektoratem odgrywają coraz 

istotniejszą rolę. W tym miejscu warto przywołać opinię specjalistów od mar-

ketingu politycznego którzy stwierdzają, że „już w tej chwili widać tendencję 

do rozwoju narzędzi służących geolokacji, które pozwolą nam m.in. na śledze-

nie, gdzie polityk się aktualnie znajduje. Być może politycy będą używać roz-

wiązań opartych na sztucznej inteligencji tj. awatary, dzięki którym, siedząc 

przed trójwymiarowym ekranem, będziemy mogli porozmawiać jeden na jeden 

z premierem”76.  

Jednakże w subiektywnej ocenie autorek artykułu możemy w przyszło-

ści powiedzieć: „dość”. Dojdziemy bowiem do wniosku, że ten typ komunika-

cji gubi społeczne więzi. Być może zatęsknimy wówczas za spotkaniami z po-

litykami z krwi i kości. Ale to już zupełnie inne zagadnienie, które być może  

w przyszłości stanie się przedmiotem kolejnych badań dotyczących marketingu 

politycznego.  

 

 

 
74 Adamik-Szysiak M., Social media marketing – kreowanie wizerunku polityka w prze-

strzeni wirtualnej na przykładzie liderów polskiej sceny politycznej, „Roczniki Nauk 

Społecznych”,  Tom 6 (42), nr 1, 2014, s. 3.  

 https://tnkul.pl/files/userfiles/files/RNS2014Nr1_111-136_Adamik.pdf. 
75 Tamże. 
76 http://www.marketingpolityczny.org/portale-spolecznosciowe-nowe-narzedzie-ko-

munikacji-politycznej/#.V1A8ZGiLTcs. 
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INTERCULTURAL ASPECTS OF TEACHING FOREIGN  

LANGUAGE FOR PROFESSIONAL PURPOSES AS ONE OF THE 

MAIN COMPONENTS OF TRAINING PROFESSIONALS FOR ECO-

NOMIC AND TOURIST SPHERES. INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

Międzykulturowe aspekty nauczania języka obcego w celach zawodo-

wych jako jeden z głównych elementów szkolenia specjalistów w sferach 

ekonomicznych i turystycznych. Doświadczenie międzynarodowe 

 
Abstract 

In the paper, the importance of teaching foreign languages for professional purposes 

as a source of intercultural information for training professionals in economic and 

tourist spheres is substantiated. The intercultural aspects, methods and models  

of teaching foreign languages for professional purposes are examined, and concepts 

of “intercultural communication” as multilateral process of information exchange as 

well as communication between different cultures which is reduced to the establish-

ment of constructive partnerships in international relations are described. An innova-

tive project conducted in Ukraine in the sphere of hospitality industry based on the 

proven models of Swiss specialized schools is presented. 

Keywords: intercultural communication, international aspects, foreign languages for 

professional purposes, constructive partnerships in international relations, training 

professionals in economic and tourism sphere, educational program, educational 

institutions. 

 

Abstrakt 

W artykule potwierdzono znaczenie nauczania języków obcych w celach zawodowych 

jako źródła informacji międzykulturowej dla specjalistów zajmujących się kształce-

niem w dziedzinie ekonomii i turystyki. Badane są aspekty międzykulturowe, metody 

i modele nauczania języków obcych do celów zawodowych. Opisano koncepcje „ko-

munikacji międzykulturowej” jako wielostronnego procesu wymiany informacji,  

a także komunikacji między różnymi kulturami, ograniczonej do ustanowienia kon-

struktywnego partnerstwa w stosunkach międzynarodowych. Prezentowany jest inno-

wacyjny projekt prowadzony na Ukrainie w branży hotelarskiej oparty na sprawdzo-

nych modelach szwajcarskich szkół specjalistycznych. W artykule prezentowany jest 

innowacyjny projekt prowadzony na Ukrainie w branży hotelarskiej oparty na spraw-

dzonych modelach szwajcarskich szkół specjalistycznych. 

Słowa kluczowe: komunikacja międzykulturowa, aspekty międzynarodowe, języki 

obce orientacji zawodowej, nawiązywanie konstruktywnych partnerstw w stosunkach 

międzynarodowych, szkolenie specjalistów w dziedzinie ekonomii i turystyki, progra-

my nauczania, instytucje edukacyjne. 
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Introduction  

At the present stage of development of tourist and economic industry 

and the growth of consumer needs, it is not enough to study a foreign lan-

guage as useful pastime. Instead, the study of foreign languages for profes-

sional purposes as one of the main components of educational training for 

professionals in the field of economy and tourism is in high demand from the 

point of view of the international dimension. Economics and tourism cannot 

be imagined without linguistic/communicative interaction, which implies the 

need for proper speaking competence of participants, their ability to differen-

tiate and specialize communicative requirements, intercultural interaction 

between representatives of different cultures. 

In the age of globalization, growth of political, economic, cultural and 

technical world connections, development of the tourism industry and the in-

crease in tourist flows, the promotion of intercultural communication competenc-

es in professional activity is essential. This includes, first of all, training of staff 

to work abroad, participate in international internships, negotiate with repre-

sentatives of foreign companies, learn foreign languages, understand cultural 

differences, deal with professional terminology, conduct discussions and inter-

cultural dialogue with native speakers [9]. 

In his work “Intercultural Communications” (2007), A. Thomas defines 

intercultural competence as the ability to interact with interlocutors from an-

other culture and be aware of cultural differences to avoid misunderstandings 

[30]. H. Lüsebrink adds value component to this definition and describes in-

tercultural competence as “the ability [...] to adequately interact with and un-

derstand foreign cultures and their representatives in accordance with their 

value systems and communication styles” [22, p. 9]. K. Fischaber, in his arti-

cle “Methods for Studying Intercultural Competence" in the journal “Intercul-

tural Learning in Foreign Languages” (2002), states that communicative com-

petence in a foreign language is always closely linked to the sociocultural 

competence of the speaker “... since without reference to communication 

standards and foreign cultural marks the intercultural communication cannot 

be successful.” [11] 

The language education for the economic and tourist sphere of the Eu-

ropean Union specialists, despite wide variety of its linguistic and cultural 

components, is an extremely broad field of study within the framework  

of applied linguistics, the object of scientific interest of which is precisely the 

professional language and its direct communicative purpose in the corre-

sponding field – from business correspondence (letters, reports, memos, ad-

vertisements, presentations, etc.) to art and style of conducting international 

negotiations, holding round tables, meetings, exchange of specialists, transla-

tions of professional texts in oral and written form, definition and standardiza-

tion of terminology, technical documentation and more. 
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In the present-day conditions of development and deepening of interna-

tional relations, creation of joint educational, scientific and business projects, 

communication skills in a foreign language for professional purposes is the 

basic condition for successful activity of future specialists – current students 

of higher educational institutions. H. Heringer in his work “Intercultural 

Communication. Fundamentals and Concepts” stated that intercultural compe-

tence is one of the basic skills and key qualifications in economics, interna-

tional relations and daily life [14]. 

Educational institutions of economic and tourist direction in European 

countries, in particular Germany, Switzerland, Austria, Italy as well as Nor-

way, have radically changed curricula, methods and the very construction  

of foreign language classes in recent years, since the previous teaching  

of foreign language was preceded mainly by the study of texts which contrib-

uted only to the passive understanding of foreign language for professional 

purposes and did not solve the communicative problems of interactive com-

munication of experts in economic and tourist sphere. The traditional ap-

proach has been replaced by an active mastery of general competences (de-

clarative skills, motivation to study) and communicative language skills (lin-

guistic, sociolinguistic, strategic, discourse competences). A contemporary 

common European system of foreign language learning emphasizes intercul-

tural communication skills. It is not based only on linguistic correctness, but 

on the student's communicative ability. 

The newest programs of teaching foreign language for professional 

purposes are practically focused on the professional needs of specialists  

in economic and tourist sphere and on the requirements of future employers. 

They are oriented to provide active communication skills in the field of busi-

ness communication for professional purposes, for example: techniques  

of conducting international negotiations, training to perform not only written 

but also oral translations, foreign language business correspondence skills, 

telecommunications, guiding groups of foreign tourists, cultural aspects of the 

target language country, knowledge of ethical aspects of communication, 

mental characteristics of guests, etc. As I. Hirenko admits, “the teaching  

of foreign languages for professional purposes is oriented to the formation  

of students’ intercultural, communicative and professional competence” [16]. 

 

Research background 

“The science of tourism is a symbiosis of many sciences: economic, 

historical, geographical, ecological, cultural, regional studies, and technical” 

as I. Bohan points out [1]. Thus, the professional and communicative ap-

proach as the foundation of the academic course “Foreign Language for Pro-

fessional Purposes” involves a flexible combination of economic, ethnograph-
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ic and linguistic knowledge that promotes successful professional and inter-

cultural communication. 

The concept of “intercultural communication”, according to the Harvard 

concept, is interpreted as a multilateral process of information exchange and 

communication between diverse cultures, which is reduced to the establish-

ment of constructive partnerships in international relations, as stated in  

A. Mühlen’s paper “Kritische Anmerkungen zur Harvard-Methode unter dem 

Aspect internationaler/multilateraler Verhandlungen” (“Critical remarks to the 

Harvard method in aspect of international negotiation”) [24].  

Still in early 1990s, H. Köhler  argued in his paper “Zur Bedeutung der 

Verhandlungssimulation im fachsprachlichen Fremdsprachenunterricht: Das 

Harvard-Konzept im internationalen Kontext” (“On the importance of nego-

tiable situational models in teaching foreign languages for professional pur-

poses: Harvard concept of an intercultural context”) that for future managers, 

the knowledge of professional foreign languages is the first step to under-

standing foreign business partners, especially when conducting business nego-

tiations [21, p. 99-100]. Therefore, studying them belongs to the daily com-

pulsory program of their professional education. The Harvard methodology 

offers the so-called “Simulation der Verhandlungen” model of studying for-

eign languages for professional purposes. That is, the simulation of a variety 

of authentic professional situations as a preparatory intercultural training is 

used to provide participants with the practice of proper command of foreign 

language for professional purposes, and to contribute to the achievement  

of high cooperative and constructive level of negotiation [29]. In order to 

create the desired collaborative and constructive atmosphere during intercul-

tural negotiations, openness to foreign cultures is also required, which will 

help to avoid misunderstandings and communication difficulties. Consequent-

ly, according to the Harvard concept, intercultural communication is inter-

preted as a cooperative-dialogic process of communication between business 

partners. Moreover, for this purpose, professional learning of foreign lan-

guages should be an important contribution. 

The words of G. Antos, who investigated communicative training for 

conducting international negotiations on the sale or purchase of services  

or products, are also very intriguing and motivating for both students and 

teachers of foreign languages: “Communication is a service!” He also sub-

stantiated that “...with tendentiously identical products and services, commu-

nication is recognized as a “service factor” and the decisive argument of sale 

and purchase.” [12, p. 67-69]. Not only are professional languages of scien-

tific interest, they make a multidisciplinary contribution to solving intercom-

munication problems in all areas in which the language is involved both inter-

actively and communicatively, contributing to the practical optimization  

of communication processes in professional activity. 
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Linguistic studies of professional communication in foreign languages 

describe two of its main areas or spheres that define the methods and forms  

of teaching foreign languages for professional purposes, namely: 

− the sphere of communicative training aimed at conducting business 

conversations with foreign partners, which requires not only a high lev-

el of knowledge of a foreign language, a large vocabulary of profes-

sional terminology, and grammatically correct expressions, but also the 

possession of appropriate linguistic stylistics, i.e. the language  

of “business etiquette”; it is particularly important not only at the stage 

of establishing international business contacts, implementation of con-

tract terms, customer service, but also in resolving conflicts and com-

plaints, dealing with clients’ issues; 

− the sphere of presenting information in a foreign language, for example, 

in the form of a text or engaging multimedia, which also requires the 

skills in modern information technologies and a thorough professional 

and linguistic training, for example in advertising or publishing activi-

ties, for attracting foreign clients/investors and business partners with 

the purpose of selling products or services. 

Also important is the difference between the so-called “non-

cooperative” or social communication, and “cooperative” or business com-

munication, as G. Brünner points out in her research on relations of communi-

cation and cooperation in the international activity of enterprises in the eco-

nomic sphere [5]. If, say, a Ukrainian entrepreneur has the goal of cooperating 

with a foreign (German) enterprise and does not have a relevant knowledge  

of the history, geography of Germany, its political structure, current debates 

and discussions in the German society, without reading the German press  

or knowing cultural traditions of the country, s/he will not be able to hold any 

talks or discussions other than professional ones and will not be an interesting 

interlocutor to a foreign partner. For example, potential business partners can 

discuss a variety of social, political, or personal topics during a friendly con-

versation at a dinner or lunch, allowing them to create an image of an attrac-

tive interlocutor and establish a friendly contact with the partner. Such inter-

action, having so-called “human” character, makes a significant contribution 

to the achievement of economic goals. 

Cooperative (or business) communication is, of course, the most signifi-

cant one that is defined and motivated by professional needs and responsibili-

ties. Cooperatively professional communication is of paramount importance in 

the international activity of enterprises of the economy and tourism sector, as it 

is the primary basis in all work processes. Since professional communication is 

used in all areas and functions of a company, it is defined in professional litera-
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ture as “key communication” [4] or, metaphorically, as “the living nerve of the 

enterprise” [32]. 

So, professional/cooperative intercultural communication serves both 

the commercial activity of the enterprise of productive sphere as well as the 

sphere of services to facilitate the receipt of income. Therefore, professionals 

who have not only sufficient professional competencies but also good com-

munication skills in foreign languages are in high demand in the labor market 

of the economic and tourism industries. Training and education of such spe-

cialists is the task of specialized domestic and foreign higher education insti-

tutions. 

Comparing the organization and methodology of teaching foreign lan-

guages for professional purposes in different countries, one can see the obvi-

ous diversity of education and training systems, each of which indicates its 

own history and formulation according to specific traditions, due to different 

roots. 

Interesting for Ukrainian linguists, in the aspect of teaching foreign 

languages for professional purposes, is the experience of Norway, since Eng-

lish, German and French are the main foreign languages in this country as 

well as in Ukraine. Higher educational institutions of economic profile  

in Norway, such as the Norwegian National University of Economics in Ber-

gen, the Norwegian Higher School of Management in Oslo, and others offer 

students the study of compulsory foreign languages such as German, English 

and French as part of their study according to curricula and programs. In addi-

tion, students are offered languages such as Spanish, Arabic and Japanese for 

free choice. Foreign languages in these higher educational institutions are 

taught during 4 years of study: the first four semesters offer a general study  

of a foreign language, the main components of which are grammar and vo-

cabulary study on general topics, which are the basis for further teaching of a 

foreign language for professional purposes in the following semesters. In ad-

dition, the following subjects are taught in foreign languages: economics, 

internal economics, management, economic geography, cultural studies (since 

knowledge of cultural differences of different countries is very important) that 

creates a good basis for future intercultural communication in professional 

situations. “Only with such luggage of knowledge and language training stu-

dents can be prepared to enter into business relations in the sphere of interna-

tional economy”, I. Simonnaes stressed in her paper “Überblick über die 

Studienangebote im Fremdsprachenunterricht für die Wirtschaft / Overview  

of the educational offer of teaching foreign languages for students of econom-

ic specialties” in 1992 [28, p. 5]. The teachers try to provide students with 

simultaneous knowledge of foreign languages in combination with profes-

sional disciplines, professional and country-specific economic, political, legal 

terminology. After completing the course of foreign languages for profession-
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al purposes, under the so-called Norwegian model, students pass a compre-

hensive examination for knowledge of specialized disciplines in foreign lan-

guages. The principle motto of the Norwegian model of teaching foreign lan-

guages for professional purposes is very clearly elucidated in the above re-

search work by I. Simonnaes: “If you want to sell, then you have to be able to 

talk to the buyer in his/her language.” 

According to I. Simones, students' participation in international ex-

change programs and internships during their studies is very important, since 

during them students can pursue further study programs by studying their 

specialized subjects in a foreign language directly in the country of the target 

language. One of the most famous among such international programs is the 

ERASMUS program, which promotes the improvement of scientific and ped-

agogical cooperation between the universities of the European Union. 

Within the framework of the development of intercultural competence 

in academic contexts, the European Social Fund provides substantial support 

to projects promoting academic integration of foreign students and teachers, 

aiming at “intercultural sensitization, avoiding common problems of commu-

nication, combating language barriers, improving communication skills, en-

hancing communication skills, intercultural competences, the development  

of transfer capacity, as intercultural competence has become one of the central 

skills of the 21st century, and is of great importance in professional activity” 

[17]. These projects are focused on the conceptual development and practical 

implementation of measures for the scientific integration of foreign students, 

where particular attention is paid to differences in relevant cultures and tradi-

tions of study as well as organizational and scientific culture. Here, intercul-

tural competence as a key future-oriented competence plays a central role in 

teaching [33]. 

In Germany, in order to integrate international students, universities and 

colleges offer a variety of student exchange programs, international youth ex-

changes, courses and seminars on intercultural communication, as well as semi-

nars for teachers, such as: “Intercultural Practice in Learning” (Chemniz Uni-

versity of Chemistry, University of Chemistry), “Intercultural cooperation” 

(Munich University of Applied Sciences), “Intercultural Communication and 

Education” (Köln University), “Intercultural Communication” (Saarland Uni-

versity), and others [10]. 

In addition, there are about 40 courses in Germany that are not in inter-

cultural communication, but which belong to this specialization. Hochschul-

verband Interkulturelle Studien (University Association for Intercultural Stud-

ies, or ICS) employs more than 100 members from around 40 universities  

in Germany, Austria and Switzerland. 

Consequently, learning foreign languages for professional purposes  

is a broad field of study for linguistic scientists in view of the problems  
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of intercultural communication, that is, communication between representa-

tives of different cultures. Due to this, “...the demand for skilled workers in 

the economic sphere and the service sector with communicative competence 

in foreign language, the ability to express both verbally and in writing, the 

ability to conduct dialogue and argumentative confidence, that is, the ability 

to “external communication is growing”, as G. Antos noted in his work “Lan-

guage Education and Communication Training” (“Sprachausbildung und 

Kommunikationstraining”) [12, p. 67-69]. Therefore, the main task of the 

educational complex in the study of foreign languages for professional pur-

poses is to provide a communicative training, thematization of communicative 

needs, actualization of the specifics of communicative processes, language 

and didactic activities, solving problems of professional communicativeness 

in all directions of economic and tourist activity. Moreover, facing the grow-

ing demand for foreign language learning and the increasing need for profes-

sional communication in the economic and tourism spheres, to ensure the 

competitiveness of their graduates in both the domestic and international ser-

vices markets, European higher education institutions offer students to study 

not only one but also two or more foreign languages. 

“The development of ideas of multicultural and multilingual education 

in the world is conditioned by the general tendencies of integration, dialogue 

of languages and cultures, expansion of the sphere of intercultural communi-

cation”, Zh. Horina stresses in the article “The multilingual and multicultural 

paradigm of the modern language education system” [18]. Today, the princi-

ple of dialogue of cultures, the principle of integration, cultural variability and 

cultural reflection, and orientation to bilingual language education are the 

most popular methodological principles of multicultural language education in 

the scientific community.   

In Ukraine, special attention should now be given to the fact that “... cur-

rent requirements for the level of foreign language proficiency are at odds with 

the real picture in professional education. Overloading of programs with general 

and professional disciplines makes it impossible to increase, and sometimes  

to save, the number of hours allotted to learning foreign languages. Researchers 

in the field of foreign language teaching insist on the actual elaboration of the 

concept of approximation of the quality of teaching of foreign languages in 

higher education ... to the European standards and the implementation of this 

concept in the practice of teaching. The concept should be based on the princi-

ples of systematic, interdisciplinary, integrative...” I. Hirenko notes [16, p. 131]. 

An important role in providing high-quality educational training of specialists 

in the economic and tourist sphere, including competency in foreign lan-

guages, is played by international cooperation of specialized educational insti-

tutions, signing of cooperation agreements, development of joint scientific 

and educational projects and educational programs, taking into account recent 
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trends in the development of domestic and international education systems, 

holding international conferences and round tables, organizing traineeships 

for teaching staff to share experiences, organizing training and internships for 

students to study local history, historical and cultural features of other coun-

tries, motivation and optimization of students' improvement of their foreign 

language skills, their mutual cultural and professional integration.  

Interesting in this aspect is the multifaceted experience of Switzerland 

in training specialists in economic, tourist and hospitality spheres with its 

long-standing traditions of service. The powerful resource of this country is 

highly educated specialists who, due to their competence, provide first-class 

products.  

Since Switzerland is not a member of the European Union, the Swiss 

education system is developing to a large extent on its own. And this may be 

an advantage as it is practically oriented and maximally adapted to the labor 

market, but it does not replicate the international system in the context of the 

general Bologna Convention. The positive experience of the Swiss system  

of higher professional education is versatile. One of its principal sides is its 

practical orientation. General educational programs contain both theoretical 

and practical components. In this way, students are offered not so much aca-

demic as concrete practical training. Particular remark should be made about 

the professionally oriented studying of foreign languages. Such an approach 

and a flexible combination of theory and practice are very motivating for stu-

dents and enable graduates to be employed quickly and successfully. Beat 

Wicki, rector of the EHL Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH, 

Chur-Passugg, Switzerland) proved the effectiveness of a Swiss model  

of professional education in his report at the international scientific and prac-

tical conference “State, main tasks and problems of the enterprises of the tour-

ism industry before Euro-2012 in Poland and Ukraine” that took place in Lviv 

Institute of Economics and Tourism (Lviv, Ukraine) in 2011. 

It should also be noted that there is a positive experience of scientific 

and pedagogical cooperation between the above-mentioned Swiss and Ukrain-

ian higher educational institutions, in terms of holding joint conferences and 

round tables within the framework of experience exchange in training special-

ists in the field of tourism and economics. The SSTH as one of the top  

14 higher educational establishments specializing in tourism in Switzerland, 

with its over forty years’ history, is very popular in Switzerland and in the 

German-speaking world as well as in the international market since certificate 

of this institution is internationally recognized and students from 53 countries 

are trained in this institution. The Lviv Institute of Economics and Tourism 

also has more than half a century's national experience of training highly 

skilled professionals for the hospitality industry and, as its rector Professor, 

Doctor of Economics, Academician of the Academy of Higher School  
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of Ukraine, Honored Worker of Education Ihor Bochan admits, is now devel-

oping as a leading specialized higher educational institution for the develop-

ment of science about tourism and training of professionals with competitive 

advantages in the labor market due to knowledge of several foreign languages 

and informational technologies [1]. Due to appropriate scientific and pedagog-

ical cooperation with various local and international educational institutions - 

educational partners, including universities, graduates can obtain a Bachelor's 

or Master's degree from universities in other countries in the following areas 

of university study: “Hotel Business Management”, “Tourism Business Man-

agement”, “International Management”, “Entrepreneurship”.  

In the framework of cooperation with Lviv Institute of Economics and 

Tourism (LIET), the management of the EHL Swiss School of Tourism and 

Hospitality (SSTH) has enabled Ukrainian students to take a course of study 

and internship directly in Switzerland and obtain an international degree. In 

addition, studies on methods and forms of professional training of future hotel 

and tourist industry specialists in other universities in Switzerland of 3rd-4th 

levels of accreditation were conducted, such as: the Higher Swiss School  

of Hotel Business, Lucerne (Bachelor/Bachelor-A and Bachelor-B corre-

sponding to the diploma of a specialist, directions of preparation – “Hotel and 

Restaurant Business Management”, “Tourism Management”, “Enterprise 

Economics”, with German as the language of instruction), Higher School  

of Hotel Business, Tun, canton Bern (directions of preparation – “Hotel and 

Restaurant Business Management” (German language of training); Higher 

School of Hotel Business Belvoirpark, Zurich (directions of preparation – 

“Hotel and Restaurant Business Management” and “Entrepreneurship”, with 

German as the language of instruction), Institute of Hotel Business in the city 

of Montrou (English as the language of instruction), the University Center 

“Cesar Ritz”, Brig, canton of Walis (Bachelor's and Master's degrees, direc-

tion of preparation – “Hotel and Restaurant Business Management”, “Tourism 

Management”, “International economy”, language of instruction – English), 

etc. All of these institutions are marked by a wide range of international pro-

jects and programs for students from other countries who want to study  

in Switzerland. Professional courses in these institutions are offered to foreign 

students in English; German and French are also taught for professional pur-

poses, and Arabic or Japanese are offered for free choice by students. The 

training is structured according to the following scheme: one semester of the-

ory, one semester of practice, exam, and then admission to the next year  

of study. Thus, while practicing at the hospitality enterprise, students can not 

only consolidate the knowledge gained during the theoretical semester but 

also, most importantly, acquire practical skills, including in professional 

communication in a foreign language. 
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Consequently, a joint Ukrainian-Swiss educational project was created 

as a result of conducting appropriate research and training course in Switzer-

land to ensure the high quality of professional and linguistic education  

of Ukrainian students-future professionals in the hotel and tourism sector, 

taking into account the international aspects of training such specialists.  

It is an innovative research program in the hospitality industry in Ukraine. 

Namely, this is a project of training of highly skilled specialists in the sphere 

of hospitality of the European class with fluent use of foreign language (Ger-

man/English) for professional purposes. 

 

Practical results 

  

Based on the tested models of Swiss higher educational schools of tour-

ism direction, in particular, SSTH, with their long-term high-quality educa-

tional experience and tourist traditions, the author educational program was 

developed taking into account the laws of Ukraine’s domestic educational 

policy. The program was considered and approved at a meeting of the Aca-

demic Council of the SSTH in June 2007, presented and approved at the joint 

round table meeting on the exchange of experience in training tourist sphere 

specialists held in LIET in 2009, and introduced into curricula and programs 

for teaching foreign language for professional purposes (German) in LIET for 

the specialties “Hotel and tourism management”, “Tourism”, “International 

tourism”, “Hotel and restaurant business management”, “Hotel business econ-

omy”, “Food technologies.” 

The goal of the educational program is training specialists for profes-

sional activity in tourism and hotel industry, in-depth teaching of foreign lan-

guage for professional purposes (German), providing theoretical knowledge 

and practical communication skills in accordance with the specifics of the 

hospitality industry. 

The training consists of the following elements: 

− professionally oriented educational program; 

− professional practicum (students had an opportunity to take part in edu-

cation and practice not only in Ukraine, but also in Switzerland within 

the framework of the programs and directions of the SSTH, Chur-

Passugg) which provides: 

- obtaining theoretical knowledge and practical skills in the field  

of European service and international tourism, 

- profound study of the German language for professional purposes, 

- broad communication skills, 

- development of intercultural competence in hospitality industry, 

- mutual multicultural interaction. 
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The uniqueness of this educational project is reflected in the following 

course syllabus:   

 

EDUACTIONAL PROGRAM OF UKRAINIAN-SWISS:  

EDUCATIONAL PROJECT  

for training specialists in the hotel and tourist sphere 

Specialty: “Management of the hotel and tourist business” 

  

The program is compiled by T. I. Perunchak, an exclusive representative 

of the Swiss project in Ukraine, senior lecturer of the Foreign Languages De-

partment of Lviv Institute of Economics and Tourism Approved by the man-

agement of the EHL Swiss School of Tourism and Hospitality (SSTH, Chur-

Passugg, Switzerland), June 21, 2007 [Lviv 2007]. 

 
Themen 

bereich  

Section 

I. HOTEL-und RESTAURANTBETRIEBSLEHRE 

(STUDY ON HOTEL AND RESTAURANT ENTERPRISES) 

An 

zahl 

Lehr 

stund

en 

Lernziele  

Educa-

tional 

goal 

- Die Hotellerie und Restauration kennen lernen (acquaintance 

with the enterprises of hospitality industry) 

- Grundlegende Organisation und Struktur kennen (Knowledge 

of their organisation andsStructure) 

- Hygiene und Arbeitssicherheit (Hygiene and Safety Rules)  

Total 

  40 

Lernin-

halt 

Content 

1. Kenntnisse der Geschichte. Entwicklung und Bedeutung 

des Gastgewerbes (Knowledge of history. The development and 

significance of hospitality industry) 

2. Strukturwandel der Hotellerie und Restauration (struc-

ture differences of hotel and restaurant enterprises) 

- Betriebsarten im Gastgewerbe. Beherbergungs-und-

Verpflegungsbetriebe (Types of enterprises in hospitality indus-

try. Enterprises of hotel and restaurant business) 

3. Grundlegende Aufbau- und innenbetriebliche Organisati-

on eines Hotels/Restaurants (Structure and internal organiza-

tion of hotel/restaurant) 

- Organisation eines Klein- Mittel- und Großbetriebes. Abtei-

lungen und deren Aufgaben (Organisation of small, medium 

and big enterprise. Departments and their tasks) 

4. Die verschiedenen Berufe und Funktionen innerhalb des 

Betriebes (Professions and tasks of the staff inside the enter-

prise) 

- Berufsbezeichnungen im Service und die entsprechenden 

Aufgaben  (The names of staff in restaurant service and their 

duties) 

4 

 

 

8 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

14 
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- Funktionen und Bezeichnungen spezieller Berufe in Hotelbe-

trieben (Functions and names of special professions in hotel 

enterprises) 

- Berufsbezeichnungen in der Küche (Names of the professions 

in production department (kitchen)) 

5. Arbeitssicherheit (Labor safety) 

- Unfallursachen-und-Verhütung (Reasons for the accidents and 

methods of their prevention)  

 

 

 

 

 

6 

Lehrmit-

tel 

Means of   

educa-

tion 

Grütter H.-P. mit dem Autorenteam, Service-Lehrbuch, Fach-

buchverlag Gastrosuisse, Zürich 2004. 

Perunchak TI, Deutsch im Gastgewerbe, Lehrbuch in Hotel- 

und Restairantservice, Lwiw 2019.  

  

Abgangs 

kompe-

tenzen 

Final 

compe-

tences 

Grundkenntnisse einer funktionierenden Hotellerie 

/Restauration kennen und imstande sein, diese in die Praxis 

umzusetzen (Knowledge of modern hotel and restaurant struc-

ture and the ability to apply it in practice) 

  

Themen 

bereich 

Section 

II. THEORIE DES RESTAURANT SERVICES 

(RESTAURANT SERVICE THEORY) 

Total 

100 

  

Lern 

ziele: 

Educa-

tional 

goal 

- Servicearten, -Organisation und -Abläufe beschreiben und 

anwenden können  (The ability to describe and apply the service 

types, organization and process) 

- Servicematerial und -Mobiliar und deren Einsatzmöglichkeiten 

Situationsgerecht anwenden (The ability to correctly apply the 

material and serving subjects  in different situation 

- Grundsätze der Verkaufstechnik begründen und durchführen  

(The ability to substantiate and conduct the main principles of 

selling technique)  

  

Lernin-

halt 

Content 

1. Materialkunde. Mobiliar. Maschinen. Geräte. Tischfor-

men-und-arten (The study of material. Mobile service subjects. 

Machines. Utensils. Table forms and types) 

2. Die Bankettorganisation. Bankettservice (Banquette or-

ganisation and service) 

3. Serviceformen, -arten und –abläufe  (Forms, types and 

process of service) 

4. Gedecke und Spezialgedecke (Utensils and special utensils) 

- Einfaches Grundgedeck , internationales , - A-la-carte-

Grundgedeck  (Rules for table setting according to the interna-

tional standards: simple and complex   setting) 

- Utensilien im Service (Utensils in service), Glas (Glassware),  

 Bestecke (Utensils for table setting), Geschirrteile (Tableware) 

5. Serviceregeln. Grundregeln und Techniken im Speiseser-

14 

  

 

10 

  

18 

  

16 

  

  

 

 

  

12 
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vice. Regeln und Tipps für das Tragen und Abräumen (Ser-

vice rules. Main principles and the technique of dishes serving 

and cleaning) 

6. Grundregeln und Techniken im Getränkenservice (Rules 

and techniques of beverages service) 

7. Kontroll- und Abrechnungssysteme im Restaurant (Sys-

tems of control and payments in restaurant) 

- Kontrollwesen und Kontrollsysteme (Concept and systems of 

control) 

- Abrechnungswesen und Abrechnungssysteme (Kassensys-

teme, Inkassosysteme, bargeldlose Zahlungsmittel, Umrechnen 

von Fremdwährungen) (Concept and systems of payment: cash 

system, collection system, non-cash means of payment, trans-

fers of foreign currencies) 

8. Verkaufs- und Verhaltenskunde (Professional etiquette: 

sales rules and staff behaving standards while customer service) 

- Anstandsregeln und Umgangsformen   (Rules of service and 

behavioral policy) 

- Grundsätze der persönlichen und betrieblichen Hygiene (Per-

sonal and professional hygiene standards) 

- Service und Arbeitsorganisation in einem Hotelbetrieb (Or-

ganization of work and service in hotel enterprise) 

- Gästebetreuung vom Empfang bis zur Verabschiedung (Serv-

ing guests from reception to farewell) 

-Wünsche und Erwartungen der verschiedenen Gäste. Verhal-

ten gegenüber den Gästen (Wishes and expectations of different 

guests: correct behavior in relation to the guests)  

 

  

    

 8 

  

10 

  

  

 

 

 

  

  

  

12 

  

Lehrmit-

tel 

Means of 

educa-

tion 

Buchecker M. Bar & Restaurant, Luzern, 2003. 

Grütter H.-P. m it dem Autorendaam, Service-Lehrbuch, Fach-

buchverlag Gastrosuisse, Zurich 2004. 

Perunchak T. I., Deutsch im Gastgewerbe, Lehrbuch in Hotel- 

und Restaurantservice, Lwiw 2019.  

  

Abgangs 

kompe-

tenzen 

Final 

compe-

tences 

 Nach dem Praktikum ein Restaurant führen können 

(The ability to manage a restaurant after practicing) 

  

Themen 

bereich 

Section 

 III. SPEISE- und GETRÄNKEKUNDE (COMMODITY 

STUDIES OF FOODSTUFF AND BEVERAGES) 

Total 

50  

Lernziele  

Educa-

tional 

goal 

- Kenntnis von Warenkunde, Lebensmittelübersicht (Learning 

of foodstuff commodity studies) 

- Grundsätze der Ernährungslehre kennen und in die Menüpla-

nung einfügen  (Study of the foundations of nutrition and using 
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them in the planning of the menu) 

- Produktion und Herkunft der wichtigsten alkoholischen und 

alkoholfreien Getränke beschreiben (Wein, Bier, Spirituosen, 

Mineralwasser, Kaffee, Tee, Milch) (Ability to describe the 

production and origin of major alcoholic and soft drinks: wine, 

beer, spirits, mineral water, coffee, tea, milk) 

- Aufbau einer Getränkenkarte kennen (Knowing the structure 

of the beverages list)  
Lernin-

halt 

Content 

1. Nahrungsmittelübersicht (Overview of the foodstuff) 

- Fische und Meerfrüchte (fish and seafood) 

- Fleisch und Fleischwaren (meat and meat products) 

- Geflügel und Wild (poultry and game)  

- Käsearten und Milchprodukt (cheese types and dairy prod-

ucts) 

- Getreide (cereals),  

- Gewürze (spices),  

- Küchenkräuter (herbs) 

- Gemüse (vegetables), 

- Früchte (vegetables, fruit),  

- Pilze (mushrooms) 

2. Menüzusammenstellung (rules for creating menu) 

- Klassische Speisenfolge (classical order of dishes) 

 - Menütypen (types of menu) 

3. Getränkekunde und deren Serviceregeln (commodity 

study of beverages and the rules to serve them) 

- Getränkegruppen, Aufbau einer Getränkenkarte (groups of 

beverages, structure of beverage list) 

- Alkoholfreie Getränke: Milchgetränke, Kaffee, Nektare Säfte, 

Tee, (soft drinks: types of milk, coffee, nectars, juices, drinks, 

tea) 

- Alkoholische Getränke (alcohol drinks) 

- Grundlagen der europäischen Weinkunde (foundations of the 

European wine studies)  

20 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

10 

  

  

20 

Lehrmit-

tel 

Means of 

educa-

tion  

Bankhofer H., Die 500 besten Vitaltips (Der einfache Weg in 

die gesunde Ernährung), Kneipp-Verlag, Österreich 1999.  

Peruntschak T., Restaurantbusiness in Berufssituationen, Lwiw 

2007. 

Gourmet, Das internationale Magazin für das gute Essen, Editi-

on Willsberger AG, Zürich, Abonement von 1993 bis 2007 (12 

Ausgaben). 

Grütter H.-P. mit dem Autorenteam, Service-Lehrbuch, Fach-

buchverlag Gastrosuisse, Zürich 2004. 

Pauli E., Lehrbuch der Küche, Theorie und Praxis, Lehrmittel 

für das Gastgewerbe, Wiesbaden 1988. 

Theus B., Weinseminar: Weinkunde international, Chur 2006.  
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Abgans 

kompe-

tenzen 

Final     

compe-

tences 

- Grundsätze der Ernährungslehre kennen und die in die 

Menüplanung einfügen  (to know the grounds of nutrition and 

be able to apply them in menu planning) 

- Grundkenntnisse der im Gastgewerbe wichtigsten Getränke 

haben (to know the main beverages that are used in hospitality 

industry) 

- Dem Gast in Zusammenhang der Speisenbestellung das 

richtige Getränk empfehlen können (to be able to recommend 

the suitable beverage, depending on the dishes ordered, to the 

guest)  

  

Themen 

bereich 

Section 

IV. SERVICE PRAXIS (SERVICE PRACTICE)   

Lernziele  

Educa-

tional 

goal 

- Serviceorganisation in einem Restaurationsbetrieb  (Organiza-

tion of service in restaurant enterprise) 

- Allgemeine Vorbereitungsarbeiten (Mise-en-place) (General 

preparing work) 

- Die verschiedenen Servicearten (Different types of service) 

-  Gästekontakt (Contact with guests) 

- Abrechnung (Payment)  

  

Lernin-

halt 

Content 

1. Kenntnisse und Abläufe verschiedene Arten des Restau-

rantservices: „A-la-carte“, Gruppenbedienung, Platten, 

Gueridon, Voiture-Service, Anlässebedienung (Knowledge 

and practical skills of defferent types of service: individual 

guest service, group service, gueridon-service, from trolley-

table, banquette service) 

2. Materialien, Geräte, Apparate kennen (knowledge of the 

materials, utensils and machines in restaurant service) 

3. Getränke kennen und deren Service beherrschen (to know 

information on the beverages and practical skills to serve them) 

4. Begrüßung, Bewirtung und Verabschiedung des Gastes 

kennen (to be able to greet, serve and farewell the guest) 

5. Vorbereitungs- und Aufräumearbeiten kennen (to be able 

to do the preparatory work and clean after guests visit) 

6. Kenntnisse im Menü schreiben und Empfehlungen beim 

Gast (to be able to plan the menu and recommendation for the 

guests)  

  

Abgangs 

kompe-

tenz 

Final 

compe-

tences 

- Grundkenntnisse des praktischen Service kennen und imstande 

sein, dieses Wissen und Können in die Praxis umzusetzen und 

zu trainieren (Possess a thorough knowledge of practical ser-

vice and be able to put them into practice) 

  

Praktik-

ums- 

- 12 Wochen (abends und am Wochenende – ganzen Tag) und 

4 Wochen täglich (ganzen Tag)  (12 weeks (in the evening, at 
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dauer 

Practice 

term 

the weekends – full working day) and 4 weeks every day (full   

working day)  

Themen 

bereich 

Section 

V. GRUNDLAGEN der UNTERNEHMUNGSFÜHRUNG  

in  der TOURISMUSBRANCHE (FOUNDATIONS OF 

ENTREPRENEURSHIP MANAGEMENT IN TOURIST 

SPHERE) 

Total 

90 

  

Lernziele  

Educa-

tional 

goal 

- Kenntnis der wichtigsten Tourismusgrundlagen (knowledge of 

the most important foundations of tourist sphere) 

- Kennen aktuellste Аspekten im Bereich Angebot und Nach-

frage im Tourismus (knowledge of the most current aspects in 

the sphere of tourist demand and supply) 

- Arten der Unternehmen der Rechtsform und Struktur nach 

kennen  (knowledge of the types of tourist sphere enterprieses 

by their legal status and structure) 

- Fähigkeiten betriebliche Geschäftskorrespondenz zu führen 

 (ability to write business letters concerning the activity of the 

enterprise) 

- Kennen der Grundlagen des touristischen Managements 

/Marketings  (knowledge of the foundations of tourism man-

agement/marketing) 

- Die Richtlinien der nationalen, sowie internationalen Touris-

muspolitik verstehen (Ziele, Strategien, Träger)  (understand-

ing of the directions in national as well as in the international   

tourism politics: aims, strategies, carriers) 

- Kennen die wichtigsten internationalen Organisationen und 

Verbände der Branche und deren Aufgaben  (knowledge of the 

most important international organizations and associations   

of the   industry and their tasks) 

  

Lernin-

halt 

Contests 

1.Tourismus als Phänomen der Industriegesellschaft (Tour-

ism as the phenomenon of the industrial society) 

- Begriff des Tourismus (The concept of tourism) 

- Spezifische Aspekte des Tourismus (specific aspects of tou-

rism) 

- Touristische Nachfrage/Angebot (tourism demand/supply) 

2. Rechtsform und Struktur von Unternehmen (legal satus 

and the structure of the enterprise) 

- die touristischen Betriebe  (tourist sphere enterprises) 

3. Fachkorrespondenz  Deutsch (Business correspondence in 

German) 

-   Anfrage – Angebot (Request/Offer) 

-   Reservierung/Bestellung (Booking/Order) 

-   Reklamationen (Complaints) 

-    Bewerbungsschreiben (Job application) 

4. Das touristische Management (Tourist management) 

   6 

  

  

  

  

  

14 

  

  

18 

  

  

  

  

  

18 
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- Tourismus. Arten und Formen  (Tourism. Types and forms) 

- Touristikrekreationsressourse und Touristikgliederung (Tourist 

and recreational resources. District making) 

- Der Begriff des Managements  (Aufgabenbereiche, Unterneh-

mungspolitik, Unternehmungsplanung)(The concept of man-

agement: range of tasks, enterprise policy, enterprise planning) 

5. Das touristische Marketing (Marketing of tourism) 

- Grundlagen und Marketingswesen im Tourismus (Foundations 

of marketing in tourism) 

- Aufbau eines Marketing-Konzeptes für eine touristische Un-

ternehmung  (Creation of the marketing concept for tourist 

enterprise) 

- Marketingstrategien (Marketing strategies) 

6. Internationale Politik des Tourismus (International tour-

ism policy) 

- Internationale touristischen Organisationen (International 

tourism organizations) 

- Internationale Zusammenarbeit und Organisation in der Tour-

istikbranche  (International cooperation and organization in 

the tourism industry) 

7. Nationale Tourismuspolitik (National tourism policy) 

- Ziele, Strategien, Träger (Aims, strategies, carriers) 

- Die Entwicklung des Tourismus im Kontext gesamtgesell-

schaftlicher Veränderungen (The development of tourism in 

context of all-societal changes)  

  

  

  

  

  

  

14 

  

  

  

  

  

  

10 

  

  

  

 

  

  

10 

Lehrmit-

tel 

Means  

of educa-

tion  

Krippendorf J., Kramer B, Freizeit und Tourismus, Zürich 1992. 

Gewald S., Internationaler Tourismus, München-Wien 2002. 

Minina N.. Unternehmen und Betrieb, Moskau 1999. 

Malska M., Chudo W., Tourismusmanagement, Lwiw 2002. 

Kaspar C., Einführung in das touristische Management, Berno 

1990. 

Borysko N., Businesskurs Deutsch, Kyiw 2005. 

Hering A., Matussek M, Geschäftskommunikation, Kyiw 2000. 

Peruntschak T., Hotel-und Tourismusmanagement, Lwiw 2007. 

Peruntschak T., Ihr Weg zur internationalen Karriere in der 

Gastgewerbebranche, Lwiw 2007.  

  

Abgangs 

kompe-

tenz 

Final 

compe-

tences 

- Fähigkeit die Komplexität des Tourismus und aktuelle 

Themen in Berufstätigkeit  und Diskussionen kompetent erklä-

ren und eigene Meinung mit richtigen Facts vertreten  (To be 

able to explain the complexity of tourism and conduct discus-

sions on the current  topics in in professional activity) 

- Das Wesen eines Unternehmens beschreiben und die Einflüs-

se der Umwelt auf das Unternehmen verstehen  (to be able to 

describe the essence of enterprise and understand the influ-

ences of the  environment to the enterprise) 

- Geschäftsbriefe korrekt erstellen und erkennen der verschie-
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denen Korrespondenzsituationen (to be able briefly write dif-

ferent types of business letters depending on the situation) 

- Fähigkeiten Entwicklungen im Bereich Tourismus erkennen 

und für eigenen Betrieb Konsequenzen der Anpassung zu zieh-

en (the ability to  identify the directions of  tourism  industry 

development and be able to  adjust  their sequence to one’s 

enterprise)  
Themen 

bereich 

Section 

VI. LANDESKUNDE (COUNTRY STUDIES) Total 

  20 

Lernziele 

Educa-

tional 

goal 

- Landeskundliche Kenntnisse eigenes Landes vertiefern (to 

deepen knowledge of the native country studies) 

- Kenntnisse über fremde Länder, ihre Mentalität und Traditio-

nen gewähren (to provide knowledge on foreign countries, their 

mentality and traditions) 

  

Lernin-

halt 

Content  

1. Ukraine  

- Geographische Lage (Geographical position) 

- Staatsaufbau, Politik, Wirtschaft (State system, politics, eco-

nomy) 

- Wichtigste Punkte der Geschichte (the most important points 

in history) 

- Städte und Sehenswürdigkeiten (Cities and places of interest) 

- Tourismusentwicklung (Tourism Development) 

- Kultur (Culture) 

- Groups Persönlichkeiten (Famous People) 

2. Schweiz (Switzerland) 

- Geographische Lage (Geographical location) 

- Staatsaufbau, Politik, Wirtschaft (State system, politics, eco-

nomics) 

- Aus der Geschichte der Schweiz (From the History of 

Switzerland) 

- Städte und Sehenswürdigkeiten (Cities and places of interest) 

- Erziehung und Ausbildung (Upbringing and Education) 

- Amtsprachen und Dialekte (State Languages and Dialects) 

- Tourismusentwicklung (Kurorte, Hotels) (Tourism develop-

ment: resorts, hotels) 

- Kultur (Culture) 

- Berühmte Persönlichkeiten (Famous People) 

3. Liechtenstein 

 - Geographischer Übersicht (Geographical position) 

 - Staatsaufbau (State System) 

 - Wirtschaft (Economics) 

 - Geschichte (History), Sehenswürdigkeiten (Places of inte-

rest)  

  7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
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Lehr 

mittel 

Means of 

educa-

tion 

Klyuewa T., Schweiz-Luxemburg-Liechtenstein, Moscow 1999. 

The pearls of Switzerland, (Kultur, Wirtschaft, Tourismus), 

Zurich 2005. 

Daschkewytsch J., Machalzy B., Wanderungen durch die alter-

tümliche Stadt, Lwiw 2002. 

  

Abgangs 

kompe-

tenzen 

Final 

compe-

tences  

- Fähigkeiten  Kultur, Sitten und Bräuche des ukrainischen 

Volkes, Кontrastе unseres Lebens den ausländischen Gästen 

fachlich und mit Liebe  präsentieren zu können (to be able to 

present the culture, customs and traditions of the Ukrainian 

people and the  contrasts of our present day professionally and 

with love to foreign visitors) 

- Kenntnisse fremdes Landes, Wirtschaft, Kultur, Schönheiten, 

Tourismus und Servicetraditionen verbreiten, was interkulturel-

le Kommunikation und freundliche Beziehungen zwischen 

den Völkern fördert, worin die Grundaufgabe dieses Länder-

übergreifenden Projekte besteht. (To disseminate knowledge 

about foreign countries, their economy, culture, landmarks, 

traditions of tourism and hospitality sphere, which promotes 

intercultural communication and friendly relations between 

peoples, and what is the main task of this eradicating bounda-

ry of the state project. 

  

 

 

Conclusions 

 

Broad and purposeful communication both within and outside the pro-

ject made a decisive contribution to the achievement of a comprehensive, 

multifaceted scientific transfer. 

The project had a clearly conveyed multicultural character. Only  

in view of the diversity of cultures of the participating countries and the active 

mutual integration of their peculiarities, this cross-border project could have 

been successfully operated. It is necessary not only to consider the differences 

between Western and Eastern Europe, but also to use them in a symbolic 

sense for mutual benefit. 

As the various cultural foundations are intertwined in the context of co-

operation, mutual respect and understanding of cultural differences should 

always be taken into account. 
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ANALIZA BADAŃ PLATFORMY SZKOLENIOWEJ DLA  

TRENERÓW VET W BRANŻY HoReCa JAKO PRZYKŁAD BADAŃ  

JAKOŚCIOWYCH W BRANŻY TURYSTYCZNEJ 

 

Analysis of Training Platform Research for VET Trainers  

in the HoReCa Industry as an Example of Qualitative Research  

in the Tourism Industry 

 

 
Abstract 

The general tendency of last few years is development of alternative to classical model 

forms of education. Ongoing process of digitalization results with improvement of dif-

ferent types of on-line education platforms. This article is focused on analysis of quality 

research on functioning distance education platform. Researches are divided to three 

parts – general evaluation of platform, individual interview focused on quality of each 

one of the modules provided in course and expert’s evaluation of increase of skills  

of the persons which were using platform. The aim of the article is from one side presen-

tation of results, and from the other may be used as a model example of implementation 

of quality researches which might be used to evaluate other platforms. 

Keywords: VET trainer, training platform, VET trainers training platform, trainer, 

HoReCa trainer, cook’s trainer, waiter’s trainer, bartender’s trainer, quality of train-

ing platform, online training platform, e-learning, vocational education, vocational ed-

ucation trainer 

 

 

Streszczenie 

Generalnym trendem obowiązującym od kilku minionych lat jest rozwijania się alter-

natywnych dla klasycznego modelu kształcenia form edukacji. Postępujący proces cy-

fryzacji owocuje rozwijaniem się różnego typu platform służących do kształcenia 

online. Niniejszy artykuł poświęcony jest analizie badań jakości funkcjonującej plat-

formy służącej do kształcenia na odległość. Badania podzielone zostały na trzy części 

– ogólną ocenę platformy, wywiad indywidualny dotyczący jakości poszczególnych mo-

dułów szkoleniowych wchodzących w skład całego kursu oraz ocenę ekspertów w za-

kresie wzrostu umiejętności osób korzystających z platformy. Artykuł ma na celu z jed-

nej strony wyników badań, z drugiej zaś może posłużyć za modelowy przykład realizacji 

badania jakości innych platform kształcenia typu e-learning. 

Słowa kluczowe: trener VET, platforma szkoleniowa, platforma szkoleniowa trenerów 

VET, trener, trener HoReCa, trener kucharzy, trener barmanów, trener kelnerów, ja-

kość platformy szkoleniowej, platforma szkoleniowa online, e-learning, edukacja za-

wodowa, trener edukacji zawodowej  
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Powszechnie obserwowanym trendem na rynku usług edukacyjnych jest 

dynamiczny rozwój form kształcenia na odległość przy użyciu technologii 

online. Doskonałym przykładem tego jak szybko rozwinęło się na początku 

XXI zjawisko udostępniania w szkołach dostępu do sieci są Stany Zjedno-

czone. W ramach wdrażanego w USA rządowego programu E-rate już pod ko-

niec 2000 roku 95% szkół i 63% klas miało dostęp do sieci Internet1.  

W chwili obecnej większa część populacji zamieszkującej średnio i wy-

soko rozwinięte kraje UE posiada dostęp do Internetu. Zgodnie z badaniami 

Eurostatu do 2018 r. odsetek gospodarstw domowych w UE-28 posiadających 

dostęp do sieci Internet zwiększył się do 89 % co daje wzrost o 29 punktów 

procentowych w porównaniu z rokiem 2008 r.2 

Wraz z dostępem do sieci Internet oraz rozwojem idei kształcenia się przez 

całe życie3 na rynku usług edukacyjnych możemy znaleźć dostęp do bardzo 

wielu kursów oraz szkoleń realizowanych przy użyciu różnych platform e-le-

arningowych. Cytując Jana Markovića: „ E-learning określa się jako nauczanie 

skoncentrowane na uczniu. Rolą nauczyciela jest nie tyle przekazywanie wiedzy 

przy niezbyt aktywnym udziale słuchaczy, co bycie przewodnikiem w samodziel-

nych poszukiwaniach. Z takim modelem kształcenia można się spotkać w insty-

tucjach edukacyjnych, szczególnie na poziomie uniwersyteckim, ale idea e-le-

arningu zwraca na ten fakt szczególną uwagę.”4 Zatem właściwe opracowanie 

materiału udostępnianego osobom korzystającym z formy nauczania poprzez 

e-learning, wymaga dołożenia szczególnej staranności w celu zachowania 

uwagi osoby uczącej się. 

Dobrze opracowany kurs, wdrażany poprzez platformy internetowe, na-

leży oceniać na kilku płaszczyznach. Dużego znaczenia obok wartości meryto-

rycznej materiałów prezentowanych na platformie, nabiera także forma ich pre-

zentacji oraz walory wizualne, udostępniane w trakcie realizacji kolejnych mo-

dułów. Wykorzystanie różnych form multimedialnych sprawia, iż zaintereso-

 
1 Online education. Lessons of a virtual timetable, “The Economist”, 2001, s. 81. 
2https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_econ-

omy_and_society_statistics_-_households_and_individu-

als/pl&oldid=464886#Dost.C4.99p_do_internetu. 
3 “kształcenie ustawiczne rozumiane jako kształcenie w szkołach dla dorosłych, a także 

uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych 

w odniesieniu do bezrobotnych, poszukujących pracy pracowników i pracodawców” 

(Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 2004, s. 17). 
4 Marković J., Założenia e-learningu. Platformy e-learningowe, w: Wprowadzenie do 

e-learningu, red. B. Barszczewska-Wajda, Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dy-

daktyczne Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2008, s. 9. 
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wanie uczestników kursu wzrasta i ułatwia zapamiętywanie materiału. War-

stwa wizualna platformy obejmuje nie tylko jej szatę graficzną, lecz także do-

datkowe materiały na niej prezentowane – animacje, filmy etc. 

 

Metodologia i opis badań 

Platforma edukacyjna, której wyniki badań prezentowane są w dalszej czę-

ści artykułu została opracowana w ramach realizacji międzynarodowego pro-

jektu „Trener kadr sektora turystycznego”. Partnerami realizującymi wspo-

mniany projekt są instytucje z trzech krajów – Polski, Wielkiej Brytanii oraz 

Węgier. Liderem projektu była Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, natomiast 

partnerami UK Spot Ltd. oraz Lake Balaton Development Agency. Głównym 

celem projektu było opracowanie standardu opisu kwalifikacji trenera zawodo-

wego/VET (zgodnie z wynikami badań) w branży HoReCa (zgodnie z EQF) 

oraz kompleksowego programu szkolenia trenerów, w celu zwiększenia liczby 

wykwalifikowanych trenerów zawodowych branży gastronomicznej.5 

W oparciu o zrealizowane przez partnerów badania rynkowe oraz wypra-

cowany przez nich model kompetencji, opracowana została platforma szkole-

niowa horecatrainer.eu. W jej ramach na terenie trzech krajów udostępnione 

zostały kompleksowe szkolenia trenerów VET dla zawodów: trener barma-

nów/baristów/sommelierów, trener kelnerów oraz trener kucharzy. 

Po wdrożeniu platformy edukacyjnej horecatrainer.eu, przedstawiciele ze-

społu projektowego dokonali ewaluacji, przeprowadzając badania dotyczące 

jakości, funkcjonalności, interfejsu i wdrożenia platformy. W badaniu wzięło 

udział po 12 osób z Polski i Węgier oraz 11 z Wielkiej Brytanii. 
 

Rys.  1. Ocena platformy edukacyjnej horecatrainer.eu w Polsce6 

 
 

 
5 http://horecatrainer.eu. 
6 Źródło: opracowanie własne (dotyczy wszystkich przedstawianych w artykule mate-

riałów) 
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Na tym etapie badania platforma oceniana była w skali 1-5 (gdzie: 1 ozna-

cza – bardzo nisko; 2 – nisko; 3 – wystarczająco; 4 – wysoko; 5 – bardzo wy-

soko), w następujących aspektach: 

− platforma jest użytecznym narzędziem do kształcenia zawodowego, 

− zagadnienia dostępne na platformie są przestawione w sposób ciekawy  

i atrakcyjny, 

− zróżnicowanie materiałów na platformie to atut narzędzia, 

− narzędzie jest łatwe w obsłudze, 

− graficzna część platformy zachęca do jej użytkowania. 

 
Rys.  2. Ocena platformy edukacyjnej horecatrainer.eu na Węgrzech 

 
 

Rys. 3. Ocena platformy edukacyjnej horecatrainer.eu w Wielkiej Brytanii 

 
 

Najwyższą ocenę w opinii badanych uzyskało zróżnicowanie materiałów 

na platformie; w tym zakresie większość respondentów, we wszystkich trzech 
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krajach, oceniło ją na poziomie bardzo dobrym oraz dobrym. Najniżej ocenia-

nym parametrem pośród wszystkich trzech krajów partnerskich okazała się ła-

twość obsługi. Żaden z respondentów nie wskazał w tym zakresie odpowiedzi 

wskazującej na to,  by forma prezentacji zagadnień na platformie nie była do-

stateczna; trzeba tu wziąć pod uwagę fakt, że dotyczyło to głównie responden-

tów z Węgier, a porównując wyniki z poszczególnych krajów, łatwo zauważyć, 

iż najbardziej krytyczni wobec narzędzia byli właśnie użytkownicy węgierscy 

(wniosek: dostosowując platformę, należy rozważyć ewentualne jej modyfika-

cje pod kątem potrzeb rynku węgierskiego). Trzeba jednak zaznaczyć, iż żaden 

z respondentów nie wskazał (w wypadku żadnego z parametrów) oceny 1 bądź 

2,  co wskazuje na odpowiednio wysoką jakość platformy (rys. 1-3). 

Rysunki 4-6 prezentują ocenę wartości merytorycznej materiałów za-

mieszczonych na platformie z perspektywy respondentów w poszczególnych 

krajach. 

 
Rys. 4. Ocena wartości merytorycznej w Polsce 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

Rys. 5. Ocena wartości merytorycznej na Węgrzech 

 
Źródło: Opracowanie własne 
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Rys. 6. Ocena wartości merytorycznej w Wielkiej Brytanii 

 
Źródło: Opracowanie własne 

 

W tym obszarze użytkownicy platformy oceniali zawartość szkoleń w za-

kresie następujących parametrów: 

1. Tematyka materiałów odpowiada potrzebom zawodowym kucharzy / 

kelnerów / barmanów 

2. Materiały spełniły moje oczekiwania w zakresie omawianych treści 

merytorycznych 

3. Wiedza zdobyta w modułach szkoleniowych od 1 do 6 jest przydatna 

w mojej pracy zawodowej 

4. Testy sprawdzające i kompetencyjne są ważnym elementem całego 

programu 

5. Indywidualne karty pracy stanowią cenne praktyczne materiały do mo-

jej pracy zawodowej 

6. Materiał stanowi źródło wiedzy jako podstawa do pracy trenera  

w branży HoReCa. 

Do oceny parametrów zastosowano tę samą skalę, jak w wypadku oceny 

platformy edukacyjnej horecatrainer.eu. Z danych pozyskanych w badaniach 

wynika, iż najwyżej ocenianym przez respondentów z wszystkich trzech kra-

jów był parametr 6 – materiał stanowi źródło wiedzy jako postawa do pracy 

trenera w branży HoReCa – ponad 72% respondentów oceniło ten parametr na 

poziomie bardzo wysokim. Najniżej ocenianym w tym etapie badań parame-

trem był nr 2 –  materiały spełniły moje oczekiwania w zakresie omawianych 

treści merytorycznych. W tym wypadku średnia ocena wynosiła 4,47.  

Porównując najwyżej i najniżej oceniany parametr stwierdzamy, że róż-

nica pomiędzy ich ocenami wyniosła 0,25 punktu. W oparciu o powyższe 

można wnioskować, iż ogólny poziom merytoryczny szkolenia oceniono bar-

dzo wysoko. Rozpatrując poszczególne wyniki badań pod kątem każdego z pa-

rametrów, w każdym z krajów najniżej została oceniona przydatność wiedzy 
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zdobytej w modułach szkoleniowych pod kątem wykonywanej przez respon-

dentów pracy zawodowej – najniższa, średnia ocena respondentów węgier-

skich, wynosiła 4,25 punktu. Ponieważ żadna ze średnich ocen parametrów nie 

spadła poniżej poziomu 4 punktów, można stwierdzić, że treści prezentowane 

na platformie mają wysoką wartość merytoryczną. 

 

Kolejnym etapem badań było przeprowadzenie z uczestnikami kursu wy-

wiadów indywidualnych, mających na celu zbadanie ich opinii na temat plat-

formy oraz ocenę poszczególnych modułów zrealizowanych w obrębie kursów, 

w których uczestniczyli. W przeprowadzonym wywiadzie zastosowano dwie 

formy pytań badawczych: pytania jednokrotnego wyboru oraz ocenę wskaza-

nych parametrów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza bardzo nisko, 2 – nisko,  

3 – wystarczająco, 4 – wysoko, 5 – bardzo wysoko. 

Pytania jednokrotnego wyboru miały następujące brzmienie: 

1. Czy korzystał/a Pan/Pani z materiałów dla trenera HoReCa dostępnych 

na platformie? 

2. Czy platforma oraz treści na niej zawarte spełniły Pana/Pani oczekiwa-

nia? 

3. Czy wg Pana/Pani wybrane zagadnienia są adekwatne do potrzeb kom-

petencji trenera HoReCa? 

4. Czy zarekomenduje Pan/Pani materiały dostępne na platformie dla in-

nych trenerów branży HoReCa? 

5. Czy będzie Pan/Pani korzystać z materiałów dostępnych na platformie 

do przygotowania i prowadzenia szkoleń dla branży HoReCa? 

 

W wypadku każdego z powyższych pytań respondenci z wszystkich kra-

jów udzielili odpowiedzi twierdzącej. Wyniki tej części badania ogólnie wska-

zują na wysoką przydatność oraz jakość materiałów ocenianych przez respon-

dentów. 

 

Szczegółową ocenę poszczególnych modułów szkoleniowych prezentują 

poniższe wykresy zawierające wyniki badania, przeprowadzonego przy użyciu 

pięciostopniowej skali ocen następujących parametrów: 

1. Zakres tematyczny 

2. Atrakcyjność materiałów 

3. Dobór treści merytorycznych 

4. Użyteczność materiałów 

5. Jakość materiałów 

6. Praktyczność dla danego zawodu 
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Rys. 7.  Ocena modułu 1 w Polsce 

 
Rys. 8. Ocena modułu 1 na Węgrzech 

 
Rys.  9. Ocena modułu 1 w Wielkiej Brytanii 
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Najwyżej ocenianymi parametrami w wypadku modułu pierwszego  

w opinii respondentów z Polski były Zakres tematyczny oraz Użyteczność ma-

teriałów (ocena 4,91). W wypadku ankietowanych z Węgier były to Zakres te-

matyczny i Praktyczność dla danego zawodu (ocena 4,25). Badani w Wielkiej 

Brytanii najwyżej ocenili Użyteczność materiałów (ocena 4,71). Najniżej oce-

nianymi w rozbiciu na poszczególne kraje były następujące parametry: 

1. Polska: Dobór treści merytorycznych – ocena 4,41 

2. Węgry: Atrakcyjność materiałów i Dobór treści merytorycznych – 

ocena 4,08 

3. Wielka Brytania: Zakres tematyczny – ocena 4,28 

Jak łatwo zauważyć najniżej oceniane przez respondentów parametry na-

dal utrzymują poziom powyżej wysokiego, co wskazuje na osiągnięcie wyso-

kiej jakości podczas prac nad modułem. Po uśrednieniu opinii respondentów  

z wszystkich krajów najwyżej oceniono Jakość materiałów (ocena 4,59), nato-

miast najniżej – Dobór treści merytorycznych (ocena 4,35). W oparciu o uśred-

nione wyniki oceny poszczególnych parametrów w całej grupie badawczej 

można rozważyć zastosowanie korekt w zakresie doboru treści merytorycz-

nych, zmiany te jednak powinny mieć niewielki charakter ze względu na to, że 

ocena utrzymuje się na poziomie powyżej wysokiego. 

 

Najwyżej ocenianym parametrem w wypadku modułu drugiego w opinii 

respondentów z Polski był Zakres tematyczny (ocena 4,83). W wypadku ankie-

towanych z Węgier były to Zakres tematyczny, Dobór treści merytorycznych 

oraz Praktyczność dla danego zawodu (ocena 4,25). Badani w Wielkiej Brytanii 

najwyżej ocenili Zakres tematyczny, Użyteczność materiałów oraz Praktycz-

ność dla danego zawodu (ocena 4,8). Najniżej ocenianymi w rozbiciu na po-

szczególne kraje były następujące parametry: 

1. Polska: Atrakcyjność materiałów i Dobór treści merytorycznych – 

ocena 4,33 

2. Węgry: Atrakcyjność materiałów – ocena 3,72 

3. Wielka Brytania:  Atrakcyjność materiałów – ocena 4,5. 

W oparciu o powyższe porównanie wyników z poszczególnych krajów 

można wnioskować, iż atrakcyjność materiałów zamieszczonych w tym mo-

dule mogłaby ulec pewnym modyfikacjom. Potwierdza to fakt, iż uśredniony 

wynik oceny tego parametru w opinii wszystkich respondentów również jest 

najniższy w stosunku do pozostałych – 4,18. Najwyżej ocenianym przez ogół 

respondentów parametrem jest: Zakres tematyczny – 4,62.  

Pomimo wskazanych powyżej uwag, dotyczących atrakcyjności materia-

łów, należy zaznaczyć, iż całkowita średnia ocena modułu wynosi 4,45 – co 

wskazuje na jego wysoką jakość. 

 



B. P. Mróz, Analiza badań platformy szkoleniowej dla trenerów VET… 

 

142 

Rys. 10.  Ocena modułu 2 w Polsce 

 
 

Rys.  11.  Ocena modułu 2 na Węgrzech 

 
Rys.  12. Ocena modułu 2 w Wielkiej Brytanii 
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Rys.  13. Ocena modułu 3 w Polsce 

 
 

Rys.  14. Ocena modułu 3 na Węgrzech 

 
 

 

Rys.  15. Ocena modułu 3 w Wielkiej Brytanii 
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Najwyżej ocenianym parametrem w wypadku modułu trzeciego w opinii 

respondentów z Polski była Jakość materiałów (ocena 4,91). W wypadku an-

kietowanych z Węgier była to Praktyczność dla danego zawodu (ocena 4,5). 

Badani w Wielkiej Brytanii najwyżej ocenili niemal wszystkie parametry na 

poziomie 4,6; wyjątek w tym wypadku stanowią tylko Atrakcyjność materia-

łów oraz Użyteczność materiałów, które zostały ocenione na poziomie 4,5. Bar-

dzo podobny i wysoki poziom oceny tych parametrów wskazuje na ogólną wy-

soką ocenę modułu 3 z punktu widzenia Brytyjczyków. Pozostałe najniżej oce-

niane parametry to: Dobór treści merytorycznych – ocena 4,25 (Polska) oraz 

Atrakcyjność materiałów – ocena 3,75 (Węgry). 

W oparciu o powyższe porównanie wyników z poszczególnych krajów 

można wnioskować, iż atrakcyjność materiałów zamieszczonych w tym mo-

dule mogłaby ulec pewnym modyfikacjom. Potwierdza to fakt, iż uśredniony 

wynik oceny tego parametru w opinii wszystkich respondentów również jest 

najniższy w stosunku do pozostałych – 4,25. Najwyżej ocenianym przez ogół 

respondentów parametrem jest: Praktyczność dla danego zawodu – 4,61. Cał-

kowita, średnia ocena modułu wynosi 4,47, co wskazuje na jego wysoką jakość. 

 

Najwyżej ocenianym parametrem w wypadku modułu czwartego w opi-

nii respondentów z Polski była Użyteczność materiałów (ocena 4,66). W wy-

padku ankietowanych z Węgier były to Zakres tematyczny oraz Praktyczność 

dla danego zawodu (ocena 4,41). Badani w Wielkiej Brytanii najwyżej ocenili 

Jakość materiałów (ocena 4,81). Najniżej ocenianymi w rozbiciu na poszcze-

gólne kraje były następujące parametry: 

1. Polska: Atrakcyjność materiałów – ocena 4,33 

2. Węgry: Atrakcyjność materiałów – ocena 3,33 

3. Wielka Brytania: Zakres tematyczny – ocena 4,36 

W oparciu o powyższe porównanie wyników z poszczególnych krajów 

można wnioskować, iż atrakcyjność materiałów zamieszczonych w tym mo-

dule mogłaby ulec pewnym modyfikacjom. Potwierdza to fakt, iż uśredniony 

wynik oceny tego parametru w opinii wszystkich respondentów również jest 

najniższy w stosunku do pozostałych – 3,97. Najwyżej ocenianym przez ogół 

respondentów parametrem jest: Praktyczność dla danego zawodu – 4,54.  

Pomimo wskazanych powyżej uwag dotyczących atrakcyjności materia-

łów należy zaznaczyć, iż całkowita średnia ocena modułu wynosi 4,34, co 

wskazuje na jego wysoką jakość. 
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Rys.  16.  Ocena modułu 4 w Polsce 

 
 

Rys.  17. Ocena modułu 4 na Węgrzech 

 
Rys.  18. Ocena modułu 4 w Wielkiej Brytanii 
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Rys.  19. Ocena modułu 5 w Polsce 

 
Rys.  20. Ocena modułu 5 na Węgrzech 

 
Rys.  21. Ocena modułu 5 w Wielkiej Brytanii 
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Najwyżej ocenianym parametrem w wypadku modułu piątego w opinii 

respondentów z Polski była Atrakcyjność materiałów (ocena 4,83). W wypadku 

ankietowanych z Węgier były to Zakres tematyczny oraz Praktyczność dla da-

nego zawodu (ocena 4,66). Badani w Wielkiej Brytanii najwyżej ocenili Jakość 

materiałów (ocena 4,71). Najniżej ocenianymi w rozbiciu na poszczególne 

kraje były następujące parametry: 

1. Polska: Zakres tematyczny, Dobór treści merytorycznych, Praktycz-

ność dla danego zawodu– ocena 4,5 

2. Węgry: Atrakcyjność materiałów – ocena 3,66 

3. Wielka Brytania: Zakres tematyczny – ocena 4,4 

W oparciu o powyższe porównanie wyników z poszczególnych krajów 

można wnioskować, iż atrakcyjność materiałów zamieszczonych w tym mo-

dule może wymagać modyfikacji pod kątem Węgier. Najniżej ocenianym przez 

ogół respondentów parametrem jest Atrakcyjność materiałów – 4,33, natomiast 

najwyżej ocenianym jest: Praktyczność dla danego zawodu – 4,58.  

Pomimo wskazań dotyczących atrakcyjności materiałów pod kątem od-

biorców węgierskich należy zaznaczyć, iż całkowita średnia ocena modułu wy-

nosi 4,38, co wskazuje na jego wysoką jakość. 

 

Najwyżej ocenianym parametrem w wypadku modułu szóstego w opinii 

respondentów z Polski była Jakość materiałów (ocena 4,83). W wypadku an-

kietowanych z Węgier były to Zakres tematyczny oraz Praktyczność dla danego 

zawodu (ocena 4,41); parametr ten został oceniony najwyżej również przez 

Brytyjczyków (ocena 4,88). Najniżej ocenianymi w rozbiciu na poszczególne 

kraje były następujące parametry: 

1. Polska: Dobór treści merytorycznych, Użyteczność materiałów – ocena 

4,41 

2. Węgry: Atrakcyjność materiałów – ocena 3,91 

3. Wielka Brytania: Atrakcyjność materiałów – ocena 4,33 

W oparciu o powyższe porównanie wyników z poszczególnych krajów 

można wnioskować, iż atrakcyjność materiałów zamieszczonych w tym mo-

dule mogłaby ulec pewnym modyfikacjom. Potwierdza to fakt, iż uśredniony 

wynik oceny tego parametru w opinii wszystkich respondentów również jest 

najniższy w stosunku do pozostałych – 4,27. Najwyżej ocenianym przez ogół 

respondentów parametrem jest: Praktyczność dla danego zawodu – 4,62.  

Pomimo wskazanych powyżej uwag dotyczących atrakcyjności materia-

łów należy zaznaczyć, iż całkowita średnia ocena modułu wynosi 4,44, co 

wskazuje na jego wysoką jakość. 
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Rys.  22. Ocena modułu 6 w Polsce 

 
 

Rys.  23. Ocena modułu 6 na Węgrzech 

 
 

Rys.  24. Ocena modułu 6 w Wielkiej Brytanii 
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Podsumowując całość przeprowadzonego badania łatwo zauważyć, iż 

wszystkie moduły zostały ocenione najbardziej krytycznie przez Węgrów. Oce-

nili oni szczególnie nisko atrakcyjność niektórych z modułów, co może wska-

zywać na to, iż zastosowane rozwiązania nie do końca odpowiadają odbiorcom 

na tym rynku. Po uśrednieniu ocen wszystkich parametrów najwyżej oceniono 

moduł 3, natomiast najniżej moduł 4; różnica punktowa pomiędzy nimi wynosi 

0,13, co wskazuje na ogólnie bardzo zbliżone do siebie oceny, które utrzymują 

się na poziomie powyżej 4,0 – czyli powyżej poziomu wysokiego. Ogólna 

ocena, wynikające z ankiety ewaluacyjnej, dotycząca wszystkich modułów wy-

niosła 4,42, co potwierdza wysoką jakość zarówno platformy, jak i wartości 

merytorycznej. 

 

Ostatnim etapem przeprowadzonych badań były oceny ekspertów w za-

kresie wzrostu umiejętności osób korzystających z platformy. Ocenie został 

poddany wzrost praktycznych umiejętności w następujących zakresach:  

1. Diagnoza potrzeb szkoleniowych 

2. Budowanie ścieżki edukacyjnej 

3. Merytoryczne przygotowanie szkolenia 

4. Techniczne przygotowanie szkolenia 

5. Prowadzenia szkolenia 

6. Ewaluacja szkoleń. 

Ocena przyrostu umiejętności przyjęła charakter wartości procentowych. 

Poniższa tabela prezentuje zestawienie wyników dotyczących poszczególnych 

grup badanych w odniesieniu do umiejętności, z oznaczeniem kraju, w którym 

eksperci przeprowadzili ocenę oraz średnią ocenę przyrostu praktycznych 

umiejętności pośród wszystkich badanych. 

 

W oparciu o powyższe wyniki badań łatwo zauważyć, że minimalny po-

ziom przyrostu umiejętności nie spadł poniżej 50% w stosunku do stanu po-

czątkowego w wypadku poszczególnych badanych z poszczególnych grup.  

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż dane zaprezentowane w powyższej 

tabeli są uzależnione od indywidualnych cech każdego z badanych oraz ich 

wcześniejszej wiedzy oraz doświadczeń, a także tempa przyswajania wiedzy. 

Należy tutaj zaznaczyć, iż wyniki są stosunkowo wysokie i powtórne zapozna-

nie się z całością materiału prezentowanego w poszczególnych modułach zao-

wocowałoby w wypadku poszczególnych uczestników dalszym wzrostem 

umiejętności. Średnia przyrostu wszystkich umiejętności praktycznych u ogółu 

badanych wyniosła: 62,54%. 
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Wzrost umiejętności uczestników po zrealizowaniu  

kursu na platformie horecatrainer.eu 

 

Wzrost umiejętno-

ści praktycznych  

w zakresie: 

Średnia 

ocena 

grupy ba-

danych  

w Polsce 

Średnia 

ocena 

grupy ba-

danych na 

Węgrzech 

Średnia 

ocena 

grupy ba-

danych w 

W. Bryt. 

Średnia ocena 

wszystkich 

grup podda-

nych badaniu 

diagnozy potrzeb 

szkoleniowych 54,17% 57,50% 66,67% 59,44% 
budowanie ścieżki 

edukacyjnej 50,83% 58,33% 62,50% 57,22% 
merytorycznego 

przygotowania 

szkolenia 55,83% 70,00% 63,33% 63,05% 
technicznego 

przygotowania 

szkolenia 59,17% 66,67% 62,50% 62,78% 

prowadzenia  

szkolenia 54,17% 73,33% 64,17% 63,89% 

ewaluacji szkoleń 59,17% 80,83% 66,67% 68,89% 
Źródło: Opracowanie własne 

 

 

Podsumowanie 

 

Podsumowując całość przedstawionych powyżej wyników badań można 

stwierdzić, iż ogólna ocena platformy horecatrainer.eu jest wysoka. Ostatni 

etap, badający przyrost umiejętności uczestników, wskazuje na to, iż wzrosły 

one o ponad połowę, co jest zdaniem autora wynikiem bardzo dobrym, zwa-

żywszy na fakt, iż uczestnicy badania tylko raz przeszli przez całość kursu i nie 

powtarzali jego zawartości. 

Przedstawiona powyżej metodologia badań jakościowych zastosowanych  

w wypadku opisywanej platformy może znaleźć zastosowanie w procesie 

oceny innych kursów realizowanych w formie online. Trójetapowy proces ba-

dawczy, w którym każdy z etapów skupia się na innych czynnikach funkcjono-

wania platformy e-learningowej, daje badającemu – i przede wszystkim auto-

rom platformy – pole do rozważenia ewentualnych problemów występujących 

w poszczególnych elementach platformy oraz do przemyśleń dotyczących jej 

doskonalenia i rozwijanie pod kątem określonych grup odbiorców. 
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI  

  

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje podręcz-

niki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz „Zeszyty 

Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii”; publikuje ono zarówno do-

robek pracowników naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Mater, jak 

również innych ośrodków naukowych.  

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to czaso-

pismo naukowe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych, a prezento-

wane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach badań statu-

towych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych. Ukazuje się 

co pół roku od czerwca 2012 roku. Publikowane są tutaj artykuły oryginalne – 

źródłowe, przeglądowe, polemiczne oraz komunikaty i recenzje.   

„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to pismo 

dostosowane do standardów ustalonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnic-

twa Wyższego – wszystkie artykuły są recenzowane z zachowaniem poniżej 

opisanych zasad.   

Profil czasopisma dostępny jest na stronach Polskiej Bibliografii Na-

ukowej oraz w polskiej bazie cytowań POL-index. Zapraszamy na stronę in-

ternetową czasopisma: http://zn.wste.edu.pl.  

   

  

INDEKSACJA W BAZACH CZASOPISM NAUKOWYCH:  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  

IC Journals Master List  

  

  

  

OGÓLNE WYTYCZNE  

  

1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem autora 

(autorów) i nie powinny być publikowane w innych wydawnictwach. Wy-

magane jest złożenie pisemnego oświadczenia w tej sprawie (zał. nr 1). 

2.  Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji  w ję-

zyku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie w języku pol-

skim).  

3. Na autorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody na przedruk rycin, tabel 

itp. pochodzących z innych publikacji.  

4. Autor (autorzy) publikacji proszeni są o ujawnienie wkładu poszczegól-

nych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kon-

trybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, 
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protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy 

czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający manuskrypt.  

5.  W celu przeciwdziałania „ghostwriting” oraz „guest authorship”, które są 

przejawem nierzetelności naukowej, wymagane jest złożenie oświadczenia 

przez autora publikacji: „Ja (imię nazwisko) oświadczam, że artykuł (tytuł) 

jest oryginalnym dziełem autora (autorów) i nigdy nie był publikowany  

w innych czasopismach.” Redakcja informuje także, że wszelkie wykryte 

przypadki naruszenia punktu będą demaskowane, włącznie z powiadomie-

niem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towa-

rzystwa naukowo informację na temat źródeł finansowania publikacji, 

wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmio-

tów („financial disclosure”). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy 

nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obo-

wiązujących w nauce. 

6. Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości autora  

i recenzenta („double-blind review proces”). 

7.  Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji Kolegium 

Redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych 

skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych. 

8.  Artykuły i materiały niezamawiane nie będą zwracane.  

  

  

„ZESZYTY NAUKOWE WSTIE” – WYMAGANIA REDAKCYJNE  

  

1. „Zeszyty Naukowe WSTiE” ukazują się co pół roku.  

2. Artykuł wraz z „Formularzem zgłoszenia” powinien być dostarczony 

pocztą elektroniczną na adres: szkola@wste.edu.pl w postaci załącznika 

w edytorze tekstu Word. W treści poczty elektronicznej należy podać: tytuł 

artykułu, imiona i nazwiska autorów publikacji, stopnie i tytuły naukowe, 

miejsce pracy wraz z adresem, numerem telefonu i adresem poczty elek-

tronicznej.  

3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać jed-

nego arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac 

naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.  

4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii, mar-

ginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New Roman 

o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć klawiszem tabu-

latora „Tab”.  

5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami; pod 

tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji, tj. nazwy i ad-

resu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.  
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6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku pol-

skim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim, zatytułowane 

„Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki – 10. Pod stresz-

czeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe – do sześciu słów,  a w języku 

angielskim pod Abstract: Keywords – do sześciu słów.  

7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp, Ba-

dania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności  od charak-

teru artykułu.  

8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów kluczo-

wych ani wyraźnego podziału na rozdziały. 

9.  Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod rysun-

kami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą arabską (tab. 1., 

rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 10), sporządzony w taki sposób, 

aby tabela lub rysunek były zrozumiałe bez konieczności sięgania do tekstu 

głównego. Pod rysunkami i tabelami, jeśli są zaczerpnięte z innych publi-

kacji należy podać źródło (rozmiar czcionki – 10).  

10. W stosowaniu przypisów preferuje się przypisy dolne numerowane na 

każdej stronie; dopuszcza się stosowanie przypisów harvardzkich – jeden 

lub drugi styl konsekwentnie w całej pracy. Na końcu artykułu należy 

umieścić napis: Bibliografia, a pod nim zestawić wykaz pozycji literaturo-

wych.  

11. Opis bibliograficzny:  

a) opisy bibliograficzne szereguje się w układzie alfabetycznym według 

nazwisk autorów lub według tytułów prac zbiorowych Gdy nie ms 

podanego redaktora),  

b) pierwszym elementem pojedynczego opisu bibliograficznego po-

winno być nazwisko oraz inicjał imienia autora, a bezpośrednio po 

nim należy podać dalsze elementy opisu,  

c) prace jednego autora podaje się według daty wydania, od najstarszych 

do najnowszych, a w przypadku powtarzania się roku wydania, tytuły 

poszczególnych publikacji szereguje się alfabetycznie,  

d) jeżeli dla kilku dokumentów ta sama osoba jest autorem i/lub pierw-

szym współautorem (przez co kilka opisów bibliograficznych w wy-

kazie literatury zaczyna się od tego samego nazwiska), wówczas: naj-

pierw podaje się prace napisane samodzielnie przez tego autora, a na-

stępnie prace jego współautorstwa, 

e)  w pracach zbiorowych należy podawać jako pierwszy element opisu 

nazwisko redaktora naukowego ze stosownym skrótem red. (w publi-

kacjach angielskojęzycznych: ed./eds), co pozwala szeregować 

wszystkie pozycje bibliograficzne według nazwisk, 
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f)  w opisach dzieł wydawniczych za granicą obowiązuje pisownia stron, 

numerów, skrótów w języku tekstu (np. „w” w języku polskim = „in” 

w języku angielskim, podobnie: „s.”/„ss.” = „p.”/ „pp.”, „nr” = „no.”, 

„t.” = „vol.”).  

  

I. ŹRÓDŁA DRUKOWANE  

  

1. KSIĄŻKI  

  

a) książka: jeden-trzech autorów  

Nazwisko autora, imię lub pierwsza litera imienia/ imion, tytuł książki: pod-

tytuł (napisane kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), 

nazwa wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005. 

 

 

b) książka: powyżej trzech autorów  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) i in. (lub skrót 

et al. dla publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane 

kursywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydaw-

nictwa, miejsce wydania i rok wydania.   

Szumański A. i in., Kodeks spółek handlowych: Suplement do tomów I-IV: 

Komentarz do nowelizacji, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2009. 

  

c)   książka: praca zbiorowa pod redakcją  

Nazwisko, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), skrót. red. (lub ed./eds. 

dla publikacji angielskojęzycznych), tytuł książki: podtytuł (napisane kur-

sywą), wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnic-

twa, miejsce wydania i rok wydania.  

Rapacki R., red., Wzrost gospodarczy w krajach transformacji: Konwer-

gencja czy dywergencja?, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 

2009. 

  

d) artykuł/rozdział z pracy zbiorowej  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu/ 

rozdziału (napisane kursywą), podtytuł, w: inicjał imienia redaktora, na-

zwisko redaktora, skrót: red., tytuł książki: podtytuł (napisany kursywą), 

wydanie (podaje się, jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa wydawnictwa, 

miejsce i rok wydania.  
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Falkowski A., Spostrzeganie jako mechanizm tworzenia doświadczenia za 

pomocą zmysłów, w: J. Strelau, red., Psychologia: Podręcznik akademicki: 

tom 2, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000, ss. 26-56. 

  

e) publikacje, raporty wydane przez instytucje rządowe, organizacje, 

firmy (brak autora)  

Nazwa instytucji sprawczej, tytuł: podtytuł (napisany kursywą), nazwa wy-

dawnictwa, miejsce wydania i rok wydania.  

Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny 2015, Zakład Wydaw-

nictw Statystycznych, Warszawa 2016. 

 

f) książka: brak autora  

Tytuł: podtytuł (napisany kursywą), wydanie (jeśli jest inne niż pierwsze), 

miejsce wydania i rok wydania, nazwa wydawnictwa.  

The Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford1989.   

  

2. CZASOPISMA  

  

a) artykuł z czasopisma:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: 

podtytuł artykułu, Tytuł czasopisma (napisany kursywą, cudzysłów), rok 

wydania, numer, s./ ss.  

Daszkiewicz M., Wrona S., Znane twarze w kreowaniu wizerunku marki na 

przykładzie sieci handlowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciń-

skiego” 2013, nr 776, ss. 311-325. 

 

b) artykuł z gazety:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion), tytuł artykułu: 

podtytuł artykułu, tytuł gazety (napisany kursywą, bez cudzysłowu), rok 

wydania/data publikacji (dzień, miesiąc, rok), numer (nie jest obowiąz-

kowy), s./ ss.  

Makarenko V., Szaleństwo w stylu ambien, „Gazeta Wyborcza”, 2-3 lutego 

2000, s. 25. 

  

  

II. ŹRÓDŁA ELEKTRONICZNE  

   

a) książka elektroniczna /e-book:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/ imion) lub nazwa in-

stytucji sprawczej, tytuł książki: podtytuł (napisane kursywą) [typ nośnika 

np. online, CD ROM], wydanie (tylko jeśli jest inne niż pierwsze), nazwa 
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wydawnictwa, miejsce wydania i rok wydania, dostępny w: adres URL [do-

stęp: data].  

Fishman R., The rise and fall of suburbia [online], Chester 2005: Castle 

Press. Dostępny w: http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books 

[dostęp: 05.06.2005]. 

 

b) artykuł w czasopiśmie elektronicznym:  

Nazwisko autora, imię (lub pierwsza litera imienia/imion), tytuł artykułu: 

podtytuł (napisany kursywą), tytuł czasopisma w cudzysłowie, rok/ data 

wydania [online], numer, strony (o ile są podane), dostępny w: adres URL 

[dostęp: data]. 

Bobińska M., Ryzykowny kurs, „Gazeta Prawna”, 22 marca 2002 [online],  

nr 105, s. 2, dostępny w:http://archiwum.infor.pl/gp/index.php?str=s&P18 

[dostęp: 27.02.2003]. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

http://libweb.anglia.ac.uk/Digital_Library/E-books


Zeszyty Naukowe WSTiE 

 

158 

  
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii jest znaną marką na rynku edu-

kacyjnym Europy. Wysoką jakość kształcenia potwierdzają liczne nagrody, 

akredytacje  i certyfikaty. Misją uczelni jest gwarantowanie absolwentom 

kompleksowego wykształcenia, w oparciu o najnowszą wiedzę i doświadcze-

nie przekazywane przez cenioną kadrę oraz praktyków biznesu.   

  

Uczelnia oferuje kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia w sys-

temie stacjonarnym i niestacjonarnym, specjalistyczne studia podyplomowe 

oraz certyfikowane kursy i szkolenia. Nowoczesne programy edukacyjne są 

realizowane w języku polskim i angielskim na Wydziale Turystyki i Rekreacji, 

Wydziale Informatyki oraz Wydziale Nauk Społecznych.  

  

WSTiE kreuje oraz wdraża nowatorskie rozwiązania dla współcze-

snych problemów z branży turystycznej, informatycznej i politologicznej. 

Wyróżnia nas kreatywność i innowacyjność w tworzeniu programów naucza-

nia uwzględniających potrzeby dynamicznego rozwoju gospodarki i społe-

czeństwa.  

  

Główną siedzibą uczelni jest renesansowy zamek suski zwany Małym 

Wawelem, w którego zabytkowych wnętrzach mieszczą się nowoczesne sale 

wykładowe oraz laboratoria komputerowe. Studenci cenią sobie kameralną at-

mosferę, nowoczesne metody nauczania oraz szerokie możliwości zdobywa-

nia wiedzy teoretycznej i praktycznej.  

  

Uczelnia zapewnia specjalistyczną wiedzę i doświadczenie. Współ-

pracuje  z ośrodkami edukacyjnymi z całego świata, współtworzy kompaty-

bilne programy nauczania umożliwiające kontynuację studiów za granicą, za-

pewnia praktyki i staże realizowane na całym świecie. Tworzy partnerstwa 

strategiczne w sektorze szkolnictwa wyższego, wdrażając i upowszechniając 

nowoczesne rozwiązania i dobre praktyki w edukacji. Jako silne centrum aka-

demickie o zasięgu ponadregionalnym uczelnia przyciąga studentów z całej 

Polski, a także posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu studentów  
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z zagranicy. Jest otwarta na współpracę z kolejnymi podmiotami w celu trans-

feru wiedzy, edukowania młodych ludzi, przekazywania nowoczesnych roz-

wiązań w branży turystycznej i IT. Otwartość na dzielenie się wiedzą oraz 

umożliwienie dwukierunkowego przepływu edukacji – to kluczowa dewiza 

WSTiE.  

  

Dbałość o wysoką jakość kształcenia, dostosowywanie oferty do 

zmieniających się oczekiwań rynku, doskonalenie kompetencji kadry oraz co-

raz większa digitalizacja metod nauczania zapewniają WSTiE wysoką pozy-

cję w rankingach – uczelnia od lat należy do grona najlepszych turystycznych 

szkół wyższych.    

  

  
  

Strategicznym elementem funkcjonowania Wyższej Szkoły Turystyki 

i Ekologii jest umiędzynarodowienie, które obejmuje wszechstronną współ-

pracę w zakresie transferu wiedzy, know-how, organizacji wykładów mono-

graficznych, wymiany kadry i studentów oraz tworzenia kompatybilnych pro-

gramów nauczania umożliwiających kontynuację studiów za granicą. Nasi 

partnerzy to wiodące centra naukowe, instytucje rządowe i stowarzyszenia  

z całego świata (Stanów Zjednoczonych, Anglii, Niemiec, Francji, Hiszpanii, 

Włoch, Portugalii, Węgier, Słowacji, Czech, Ukrainy, Kazachstanu, Gruzji, 

Białorusi).   
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WSTiE stale obserwuje zapotrzebowanie rynku na nowe kwalifikacje  

i zawody, analizuje potrzeby pracodawców i rynkowe trendy kształcenia.   

W Krakowie uczelnia realizuje kolejną edycję pionierskiego projektu – studia 

podyplomowe Menedżer hotelu – z innowacyjnym programem oraz najwięk-

szymi nazwiskami w branży w roli wykładowców-praktyków. Jedyny w Pol-

sce program kształci menedżerów w sposób kompleksowy, z nastawieniem na 

aspekt praktyczny, warsztaty oraz case study.   

  

  
  

Opuszczając mury uczelni, studenci chcą mieć w ręku nie tylko dy-

plom, ale także pakiet praktycznych umiejętności, gwarantujących znalezienie 

wymarzonej pracy.  To zapewnia w WSTiE program Study&Work umożli-

wiający studentom jednoczesne studiowanie, praktyczne zdobywanie umiejęt-

ności oraz zarabianie. Uczelnia umożliwia ukończenie kilku specjalności oraz 

zdobycie dodatkowych kompetencji na certyfikowanych kursach, warsztatach  

i szkoleniach, spotkaniach z przedstawicielami życia gospodarczego, społecz-

nego i naukowego.   

Dzięki współpracy z instytucjami i firmami turystycznymi na całym 

świecie, m.in. największymi sieciami hotelowymi, studenci przygotowują się 

do zadań zawodowych na praktykach m. in. w Hiszpanii, Grecji, Niemczech, 

Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech. WSTiE zapewnia również praktyki 

w telewizji, radiu, redakcjach czołowych dzienników polskich, a także w agen-

cjach reklamowych i PR oraz w firmach informatycznych.  
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Wyjeżdżając na praktyki, studenci mają okazję podniesienia swoich 

kwalifikacji językowych, poznania nowych kultur, zwiedzenia różnych zakąt-

ków świata. Przebywając w międzynarodowym środowisku, zdobywają cenne 

doświadczenie życiowe i budują swoją ścieżkę kariery zawodowej. Pracują  

w najatrakcyjniejszych ośrodkach turystycznych, gdzie wykorzystują szanse 

nawiązania cennych kontaktów z pracodawcami, co pozwala na ponowny wy-

jazd w kolejnych latach czy dłuższy staż po studiach.  

  Najlepszym potwierdzeniem jakości studiów w WSTiE są nie tylko 

akredytacje i miejsca w rankingach, ale przede wszystkim losy absolwentów. 

Program praktyk i staży lokuje studentów w atrakcyjnych miejscach, które nie-

rzadko stają się ich przyszłym miejscem pracy. Absolwenci WSTiE pracują  

w renomowanych firmach związanych z branżą turystyczną na całym świecie,  

m.in. w Londynie, Sztokholmie, Dubaju, na Wyspach Kanaryjskich, na Ma-

jorce.   

  

Ważnym obszarem aktywności WSTiE, obok dydaktyki, jest działal-

ność naukowa realizowana w kilku formach. Należą do nich badania naukowe 

oraz projekty badawcze prowadzone przez pracowników naukowych poszcze-

gólnych wydziałów. Unikalna metodologia badań uzyskała akceptację Mini-

sterstwa Sportu i Turystyki, jak również Polskiej Organizacji Turystyki. Treść 

i wyniki badań naukowych, prezentowane na organizowanych przez uczelnię 

konferencjach, wzmacniają proces dydaktyczny oraz decydują o poziomie 

kształcenia kadr naukowych.  

  

WSTiE organizuje konferencje naukowe, krajowe i międzynarodowe, 

a także uczestniczy w spotkaniach naukowców, praktyków i osób zaintereso-

wanych rozwojem nauki. W ramach konferencji referowane są wyniki badań, 

odbywają się wykłady monograficzne, seminaria i panele dyskusyjne.   

  

Uczelnia skupia wokół siebie grono znakomitych wykładowców, lu-

dzi kultury oraz ekspertów-praktyków, którzy zaangażowali się w rozwój Uni-

wersytetu Trzeciego Wieku. Jego celem jest edukacja ustawiczna seniorów 

poprzez ich udział w wykładach z różnych dziedzin nauki. Ważnym aspektem 

jest rozwijanie zainteresowań i pasji słuchaczy, krzewienie kultury fizycznej 

oraz aktywizacja społeczna – popularyzacja idei współpracy międzypokole-

niowej seniorów i studentów.   

  

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy WSTiE zaprasza wszystkich chęt-

nych seniorów do udziału w kolejnych wykładach z zakresu turystyki i rekre-

acji, zdrowia, kultury, historii, nauk społecznych, nauk przyrodniczych, języ-

ków obcych i informatyki.  


