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SŁOWO OD REDAKCJI
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii” to wydawnictwo
ciągłe zawierające artykuły z obszaru nauk społecznych. Ze względu na charakter
Uczelni, wydającej czasopismo, przeważają artykuły dotyczące turystyki i rekreacji –
na przykład w zakresie nauk o bezpieczeństwie czy mediach, ale znaleźć tu można
także zagadnienia dotyczące polityki, ekonomii, komunikacji społecznej, prawa lub
pedagogiki.
„Świadoma organicznych związków z krakowską uczelnią jako matką
wszystkich szkół wyższych w Polsce oraz zaszczycona przez Nią umową o
współpracy, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej w duchu
uznania wiekopomnych osiągnięć jagiellońskiej Alma Mater poczuwa się do
obowiązku złożenia Jej hołdu z okazji jubileuszu” – tymi słowami otwiera numer
piąty czasopisma rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii, prof. Janusz Sondel,
nawiązując w rozważaniach o genezie uniwersytetów europejskich do 650. rocznicy
powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Trzy artykuły w dogłębny sposób przedstawiają badania dotyczące Krakowa
jako miasta przyjmującego corocznie ogromną liczbę turystów. Prof. Tadeusz
Grabiński i dr Krzysztof Borkowski przedstawiają propozycje metod analizy
pozwalających na dokonywanie porównań i ustalanie stopnia zgodności obiektów
wielowymiarowych. Mgr Leszek Mazanek przedstawia wyniki kompleksowego
monitoringu ruchu turystycznego przeprowadzonego w 2013 r. w Krakowie,
obrazującego poziom satysfakcji odwiedzających z pobytu i oferty turystycznej
miasta. Dr hab. Renata Seweryn, stosując test ANOVA rang Kruskala-Wallisa,
identyfikuje twarde i miękkie czynniki istotnie różnicujące wizerunek marki
„Kraków” wśród gości zagranicznych oraz, wykorzystując metodę Warda,
wyodrębnia grupy narodowe odwiedzające miasto.
Trzy następne artykuły także dotyczą nauk o turystyce, ale w szerokim
zakresie. Dr Magdalena Różycka przedstawia przekaz medialny jako czynnik
determinujący kształtowanie popytu na produkt turystyczny wykorzystując badania
przeprowadzone, natomiast mgr Tetyana Trusova zajmuje się samym pojęciem
produktu turystycznego. Dr Krzysztof Borkowski przedstawia szeroko temat
bezpieczeństwa socjalnego turystów.
Dwa ostatnie artykuły dotyczą kwestii związanych z naukami o polityce oraz
pedagogice. Artykuł PaedDr. ICLic. Mgr Michala Podzimka dotyczy strategii władzy
w nowoczesnym państwie. Analizując klasyczne dzieło Michela Foucaulta, autor
wskazuje te strategie władzy, które umożliwiają funkcjonowanie współczesnych,
zachodnich społeczeństw, niezależnie od tego czy dane państwo ma charakter
totalitarny czy demokratyczny. Dr Yulia Mikhalchuk przedstawia natomiast techniki
szkoleniowe, potrzebne przyszłym studentom, które przyczyniają się do
wykształcenia u nich profesjonalnych umiejętności.
Zapraszając do lektury, składamy serdeczne podziękowania wszystkim,
którzy przyczynili się do powstania niniejszej publikacji.
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prof. dr hab. Janusz Sondel
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Z ROZWAŻAŃ O GENEZIE UNIWERSYTETÓW EUROPEJSKICH
W 650-LECIE POWSTANIA UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO
Considerations on the origins of European universities
On the occasion of the 650th anniversary of the Jagiellonian University
Abstract
European universities owe their origins to the Latin Church, which at the time when
the first universities were founded, had considerable experience in the field
of education. As early as in 826, Pope Eugene II ordered cathedral schools to be
established at the premises of some bishoprics and abbeys. Over time, some of these
schools developed into a new type of educational institution, an institution which
in its curriculum included all contemporary knowledge of that time. It was called
studium generale or universitas. An example of such process is the episcopal school
in Paris, the students of which, in the year 1200, received a privilege from King Philip
II Augustus, excluding both scholars and professors from municipal jurisdiction. Two
other early universities were founded in another way – the Law University
of Bologna, which was established in an environment of secular professors from
rhetoric schools, and the University of Naples, founded by Emperor Frederick II from
the House of Hohenstaufen. The emerging studia generalia were under special care
of the popes, who believed that for their good functioning it was essential that the
appropriate Church body was entitled to approve scientific degrees and to grant
"the right to teach anywhere" (licentia ubique docendi). In Krakow, this right was
granted by the bishop of Krakow, and the attempts made by king Casimir the Great
to entrust this role to the Royal Chancellor were strongly opposed by Pope Urban V.
Keywords: Middle Ages, the origins of universities, studium generale, liberal arts.

Świadoma organicznych związków z krakowską uczelnią jako matką
wszystkich szkół wyższych w Polsce oraz zaszczycona przez nią umową
o współpracy, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej,
w duchu uznania wiekopomnych osiągnięć jagiellońskiej Alma Mater,
poczuwa się do obowiązku złożenia jej hołdu z okazji jubileuszu, czego
skromnym wyrazem ma być niniejszy szkic. Przypadający bowiem w dniu
12 maja 2014 r. jubileusz Uniwersytetu Jagiellońskiego stanowi doskonałą
okazję do uświadomienia sobie, jak długą drogę w służbie nauki i Ojczyzny
przeszło krakowskie Studium Generale. Jednocześnie okoliczność ta skłania
do zastanowienia się nad jego początkami, które wbrew temu, co sobie
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wyobraża współczesny człowiek, bynajmniej nie były łatwe. Trudno też
przecenić dziejowe zasługi Akademii Krakowskiej w dziedzinie nauczania
i wychowywania młodzieży na światłych obywateli, co dostrzegł już w XVI
wieku jeden z najwybitniejszych Polaków owego czasu, wielki kanclerz
i hetman koronny, Jan Zamoyski (1542-1605), gdy stwierdził: Cui Academia
non est mater, eidem est avia („Komu Akademia nie jest matką, temu jest
babką”). Tymi słowami, odnotowanymi przez Stanisława Temberskiego,
Jan Zamoyski wyraził to, co było i jest oczywiste dla ludzi chociażby trochę
obeznanych z historią, a mianowicie, że swoje wykształcenie Polacy
zawdzięczali bezpośredniej edukacji na Uniwersytecie Jagiellońskim;
albo zdobywali je u jego absolwentów, bądź też – zwłaszcza w późniejszym
okresie – u ich uczniów, którzy podejmowali działalność dydaktycznonaukową na powstałych w międzyczasie uczelniach. W każdym razie
z Akademią Krakowską łączył ich bezpośredni lub pośredni stosunek, według
obrazowych określeń średniowiecznych, zbliżony do powiązań rodzinnych.
Początków Uniwersytetu Jagiellońskiego, podobnie jak i innych
uniwersytetów, należy poszukiwać w epoce średniowiecza, której
niewątpliwym osiągnięciem było ocalenie zasadniczych treści kultury
antycznej i wzbogacenie jej wspaniałymi pomnikami architektury romańskiej
i gotyckiej, a ponadto utworzenie nowego typu uczelni jako specyficznych,
ściśle związanych z Kościołem ponadpaństwowych instytucji o charakterze
szkół wyższych. Problem, czy stanowią one kontynuację istniejących jeszcze
w czasach bizantyjskich szkół prawniczych ze stałą obsadą profesorską
i ustalonymi odgórnie programami nauczania, stanowi przedmiot
długotrwałych sporów w nauce. Zdaniem niektórych historyków kultura
rzymska na Zachodzie wskutek inwazji plemion germańskich uległa totalnej
zagładzie, w związku z czym późniejsza nauka, a nauka prawa
w szczególności, startowała od zera, stąd też pomiędzy wspomnianymi
szkołami a powstałymi w wiekach średnich uniwersytetami nie ma żadnego
związku. Tej teorii inni uczeni przeciwstawili tzw. teorię kontynuacji, w myśl
której kultura i cywilizacja rzymska w postaci, jaką przybrała od czasów
Konstantyna Wielkiego (IV w.), została recypowana przez plemiona
germańskie. W rezultacie, w czwartym i piątym wieku wykształcił się
zarówno na Wschodzie, jak i na Zachodzie oparty o wzorce hellenistyczne
program nauczania obejmujący siedem sztuk wyzwolonych: gramatykę,
retorykę, dialektykę, czyli logikę, arytmetykę, geometrię, muzykę
i astronomię. W VIII w. zostały one podzielone, prawdopodobnie przez
Alkuina, nauczyciela i doradcę Karola Wielkiego, na dwie grupy: trivium
(tres viae), czyli dosłownie „trójdroże”, obejmujące trzy pierwsze dyscypliny,
oraz quadrivium, stanowiące szczebel wyższy, w którego skład wchodziły
6
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cztery pozostałe. Osobnym trybem natomiast ukształtowało się nauczanie
prawa, a więc dziedziny, która w starożytnym Rzymie osiągnęła szczyty
doskonałości. Początkowo było ono uważane za zajęcie wyjątkowo godne
i związku z tym bezpłatne. Jedynie nauczyciele niższej rangi mogli się
domagać wynagrodzenia, ale w celu jego wyegzekwowania nie mogli
wykorzystać drogi sądowej, w przeciwieństwie do uczących retoryki,
geometrii, gramatyki itd., którzy zresztą już od I w. n.e. byli opłacani przez
państwo. W szkolnictwo prawnicze władza publiczna zaczyna ingerować
dopiero od IV w., ustalając kryteria kwalifikacyjne (również moralne)
obowiązujące profesorów, których powoływał cesarz na wniosek senatów
miast. Państwo też wzięło na siebie obowiązek wynagradzania profesorów,
natomiast w czasach cesarza Justyniana (VI w.) szkoły prawa przybrały
postać organizowanych przez państwo zakładów z kontrolowaną
i wynagradzaną ze skarbu publicznego kadrą oraz z dokładnymi,
podzielonymi na poszczególne lata nauki programami. I w tych właśnie
szkołach, zdaniem wybitnego znawcy prawa rzymskiego Henryka
Kupiszewskiego, należy poszukiwać pierwowzoru dla organizacji
średniowiecznych uniwersytetów a także niektórych elementów współczesnej
tradycji uniwersyteckiej. I chociaż badając przez szereg lat historię
uniwersytetów, raczej skłaniałem się do cytowanej teorii katastrofy, obecnie
nie mam wątpliwości, że słuszna jest hipoteza, którą wypowiedział Henryk
Kupiszewski. Jeżeli natomiast chodzi o uniwersytety średniowieczne, to ich
zasługą było z kolei stworzenie od podstaw nauki teologii i wspaniały rozwój
filozofii. Ich znaczenie zresztą wkrótce dostrzegły ówczesne elity
intelektualne i polityczne, które uznając wiarę – fides, siłę zbrojną – militia
oraz wiedzę – studium za trzy podstawowe filary dobrego ustroju
państwowego, traktowały na tej samej płaszczyźnie odpowiadające im potęgi:
Sacerdotium – władzę kościelną, Regnum – władzę monarchy (cesarza)
i Studium – potęgę wiedzy. I właśnie ostra walka o przywództwo
w chrześcijańskiej Europie, jaka toczyła się między dwoma pierwszymi,
przyczyniła się do rozwoju uniwersytetów. Wobec bowiem sprzecznych
interesów i przeciwstawnych dążeń każda ze stron usiłowała znaleźć
uzasadnienie dla swoich racji, co siłą rzeczy musiało sprawić, iż Studium
cenione zarówno przez papieży, jak i cesarzy, i uczestniczące w tym sporze
w dość ograniczonym zakresie, zaczęło odgrywać rolę arbitra, a jednocześnie
dostarczało argumentów bądź jednej, bądź drugiej stronie, przede wszystkim
w oparciu o prawo rzymskie jako system, którego autorytetu nikt nie odważył
się zakwestionować. Uznano bowiem, że skoro jest cesarz, to również istnieje
i obowiązuje ius caesareum to jest prawo cesarskie, czyli rzymskie, którego
nikt nie uchylił ani nie zlikwidował, gdyż nikt nie mógł tego uczynić,
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jako że nie było władzy wyższej nad cesarza. Istotne znaczenie dla takiego
renesansu prawa rzymskiego miała koronacja na cesarza Karola Wielkiego,
co w oczach współczesnych oznaczało przywrócenie do życia organizmu
państwowego zniszczonego przez germańskich najeźdźców. Było to również
w jakimś sensie nawiązanie do obejmującego znaczne połacie Europy
Imperium Romanum, któremu z biegiem czasu przeciwstawiono pojęcie
„republiki narodów chrześcijańskich”,
stworzone w IV w. przez
św. Augustyna. Tak czy inaczej koronacja Karola Wielkiego w oczach
współczesnych mu ludzi oznaczała przywrócenie do życia organizmu
państwowego zniszczonego przez germańskich najeźdźców. Zrodziło
to postulat ponownego zjednoczenia Europy pod berłem cesarza, a realny
wymiar tej koncepcji usiłował w szczególności nadać Otto III pod wpływem
swojego nauczyciela Gerberta z Aurillac, który wkrótce został papieżem
i przyjął imię Sylwestra II. Imperium Ottona miało obejmować Germanię,
Italię, Galię i Sclavinię, czyli Słowiańszczyznę. Ideę uniwersalizmu
chrześcijańskiego pod berłem cesarza, nawiązującą do starożytnego
imperium, podjęli też inni cesarze, którzy zarówno dyplomatykę cesarską,
jak i strukturę urzędów nadwornych oparli na wzorach rzymskich, a stąd już
był tylko krok do uznania za dopuszczalne w praktyce stosowanie prawa
rzymskiego jako prawa cesarskiego, które zresztą w coraz większym stopniu
było akceptowane przez ówczesne społeczeństwo jako oręż w walce
z feudalną anarchią oraz jako podstawa do rozstrzygania sprzeczności
pomiędzy lokalnymi prawami. Z kolei w XIII w. Henryk z Suzy
zw. Cardinale Ostiense, nawiązując do poglądów kanonistów i cywilistów
bolońskich, ponownie odwołał się do pojęcia zjednoczonej chrześcijańskiej
Europy jako „republiki narodów chrześcijańskich”, rządzonej wspólnie przez
papieża (w sprawach duchowych) i cesarza (w sprawach doczesnych). Jego
koncepcja różniła się zasadniczo od dawnych ustrojowych zasad rzymskich,
wychodzących z założenia, że władza państwowa obejmowała zarówno sferę
religijną, jak i świecką, i w obu tych dziedzinach miała głos decydujący.
Ów głoszony przez Cardinale Ostiense uniwersalizm oznaczał w praktyce
jedność chrześcijańskich narodów oraz tożsamość narodu i państwa,
co przejawiało się w wyznawanym przez wszystkich światopoglądzie
chrześcijańskim, powszechnym recypowaniu jednolitej kultury łacińskiej,
posługiwaniu się łaciną jako ogólnie znanym językiem religii, nauki,
literatury i dyplomacji, ustalonym szkolnym sposobie nauczania oraz
niekwestionowanym autorytecie prawa kanonicznego i rzymskiego jako
wspólnej płaszczyzny porozumienia dyplomatów i prawników różnych
państw.
8
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W okresie, kiedy Cardinale Ostiense formułował swoje poglądy,
dualizm władzy świeckiej i duchownej, był już ostatecznie ukształtowany
w wyniku kompromisu pomiędzy cesarstwem i papiestwem w postaci
zawartego w 1122 r. w Wormacji konkordatu. Wyraźnie jednak przeżył się
on w XV w., chociaż do znacznego osłabienia pozycji papiestwa doszło już
wcześniej, gdy w wyniku schizmy zachodniej funkcjonowało jednocześnie
dwóch, a niekiedy nawet trzech papieży. W tym okresie natomiast wzrosło
znaczenie uniwersytetów i ich przedstawicieli, którzy coraz częściej i coraz
śmielej wypowiadali się – zwłaszcza na soborach – w sprawach nurtujących
całą ówczesną Europę. Poparcie uniwersytetów starali się również uzyskać
cesarze rzymscy narodu niemieckiego, zwłaszcza dla uzasadnienia swoich
ekspansjonistycznych tendencji. W tym celu przyznawali profesorom szereg
różnych przywilejów, z których niewątpliwie najważniejszym było nadanie
im szlachectwa. Prawo rzymskie jednak wykorzystywano nie tylko
w interesie cesarstwa, lecz również do usystematyzowania prawnego układu
sił teokratycznej wizji papiestwa. Terminologia prawna dostarczała też
nowego języka i nowych pojęć teologii, natomiast ścisłość definicji prawa
rzymskiego okazała się w takim samym stopniu przydatna jak logiczne
definicje Arystotelesa. Szczególne znaczenie prawa rzymskiego polegało
jednak na dostrzeżeniu problemu stosunków między Kościołem a państwem,
między władzą duchowną a świecką. To było przyczyną, że Kościół, który
stosunkowo szybko docenił znaczenie nauki, otoczył szczególną opieką
powstające uniwersytety, na których prawo rzymskie należało
do podstawowych dziedzin. Kościół bowiem starał się wykorzystać z antyku
to wszystko, co dało się pogodzić z jego doktryną i dlatego był
zainteresowany studiami ukierunkowanymi na poszukiwanie w literaturze,
prawie i filozofii antycznej elementów ideologicznych przydatnych w nowych
warunkach. Jednocześnie chrześcijaństwo przejęło po świecie antycznym,
niemal w niezmienionej formie, system kształcenia i wychowania oraz ustrój
i program szkolnictwa, uzupełniając go tylko nauką religii. W szczególności
z antyku pochodził cały niepodzielnie panujący w średniowieczu system
siedmiu sztuk wyzwolonych, dzięki czemu kolejne pokolenia ludzi
średniowiecza, w wyniku lektury poetów i prozaików rzymskich już
na podstawowym poziomie kształcenia, wychowywały się w kręgu
oddziaływania kultury antycznej. Kościół przechował również materialne
zdobycze tej kultury, przede wszystkim w dziedzinie literatury, a także łacinę
literacką, która stanowiła jedyny w owym czasie ogólnoeuropejski język ludzi
wykształconych. Jak słusznie zauważył wybitny uczony Marian Plezia, „pod
opieką Kościoła spuścizna literacka antyku dotarła tam, gdzie zaszczepić
jej nie zdołała ani ruchliwość osadnicza i handlowa Greków, ani oręż i potęga
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państwa rzymskiego”. Antyk stał się przedmiotem szczególnego
zainteresowania na uniwersytetach średniowiecznych, dlatego też uczony
Beda, który ocalił dla potomnych starożytną wiedzę po upadku Cesarstwa
Rzymskiego, otrzymał przydomek „Czcigodny”. Antyczni autorzy cieszyli się
wówczas powszechnie ogromnym autorytetem i jeszcze w XII w. Bernard
z Chartres mówił, iż najwięksi współcześni uczeni to jedynie karły siedzące
na ramionach olbrzymów z dawnych czasów i że tylko dzięki temu mogą
widzieć więcej niż ich poprzednicy, że wspięli się tak wysoko za ich sprawą.
Dzięki odkryciu, głównie za pośrednictwem Arabów, szeregu zabytków
starożytnej literatury i to nie tylko z zakresu humanistyki, ale również z nauk
ścisłych i przyrodniczych (pisma Euklidesa, Ptolemeusza, Hipokratesa,
Gallena itd.), wiedza antyczna doznała znacznego upowszechnienia.
Szczególne znaczenie jednak w całokształcie recypowanej z antyku myśli
naukowej miało przyswojenie przez uniwersytety średniowieczne dzieł
Arystotelesa, a zwłaszcza jego metody rozumowania, ułatwiającej
precyzowanie i formułowanie problemów, a jednocześnie logiczne ich
rozwiązywanie. Wśród poetów natomiast szczególną popularnością cieszył się
Wergiliusz, a z prozaików – Cicero jako autor pism filozoficznych
i moralistycznych. Podobnie żywa była w średniowieczu znajomość mitologii
starożytnej. Daje się to zauważyć również w Akademii Krakowskiej, gdzie
w XV w. obok pisarzy średniowiecznych oraz Kroniki Kadłubka wykładano
także utwory autorów klasycznych.
Trzeba przy tym zaznaczyć, że pomimo będącego wynikiem
najazdów germańskich okresu zacofania, w momencie powstawania
pierwszych uniwersytetów Kościół dysponował znacznym doświadczeniem
w dziedzinie kształcenia i prowadzenia badań. Już bowiem w 760 r. zasady
edukacji i wychowywania sprecyzował biskup Metzu św. Chrodegang,
określając reguły i sposób przysposabiania młodzieży do stanu duchownego.
Z kolei synod akwizgrański z 789 r., zresztą pod wpływem Karola Wielkiego,
zobowiązał hierarchię kościelną do prowadzenia przy każdej katedrze
i każdym katedralnym opactwie szkół łacińskich przygotowujących kleryków
do służby kościelnej oraz uczących śpiewu chóralnego dla potrzeb liturgii.
Podobnie też papież Eugeniusz II na synodzie rzymskim w 826 r. wydał
dekret, polecając w całym Kościele zakładanie szkół katedralnych, a to samo
zarządził w 850 r. papież Leon IV. Dla upowszechnienia natomiast tych szkół,
tworzonych pomimo wspomnianej uchwały synodu akwizgrańskiego głównie
przy większych klasztorach, istotne znaczenie miały postanowienia soboru
laterańskiego III z 1179 r., który nałożył na biskupów oraz na kapituły
katedralne
obowiązek
ufundowania
specjalnego
wynagrodzenia
dla nauczyciela mającego udzielać bezpłatnej nauki. Jeszcze dalej poszedł
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sobór laterański IV z 1215 r., podejmując z inicjatywy Innocentego III
uchwałę nakazującą zatrudnienie w każdej szkole katedralnej dwóch
nauczycieli: jednego teologii (theologus) i drugiego sztuk wyzwolonych
i „innych” umiejętności, być może prawa kanonicznego lub rzymskiego
(grammaticus). Początkowo nauczycielami w owych szkołach katedralnych
byli sami biskupi, później natomiast obowiązki te przejęli kanonicy.
Niektóre ze wspomnianych wyżej szkół biskupich dzięki wybitnym
nauczycielom cieszyły się dużą popularnością. I jakkolwiek niekiedy takie
zainteresowanie miało jedynie przejściowy charakter, kilka z nich zyskało
dużą sławę i przekształciło się z biegiem czasu w uczelnię nowego typu,
obejmującą
zakresem nauczania
całokształt
ówczesnej
wiedzy.
Ową wszechnicę w przeciwieństwie do istniejących szkół partykularnych
określano jako studium generale a także studium privilegiatum bądź –
zwłaszcza w późniejszym okresie – universitar, co oznaczało korporację,
stowarzyszenie a nawet cech i uzasadnione było faktem, że uniwersytety
niekiedy taką strukturę przybierały. Takiej ewolucji doznała w szczególności
szkoła biskupia w Paryżu, gdzie w początkach XII w. działał wybitny logik
i twórca kierunku naukowego zw. scholastyką, Piotr Abelard. Była ona
przedmiotem szczególnej troski biskupa ordynariusza, w imieniu którego
nadzór nad nią sprawował początkowo upoważniony do tego duchowny, czyli
scholastyk, a następnie kanclerz kapituły. Wkrótce szkoła ta wraz z dwoma
innymi paryskimi szkołami, a mianowicie przy opactwie kanoników
regularnych św. Genowefy oraz przy opactwie św. Wiktora, zyskała ogromną
sławę i przyciągała do stolicy Francji uczniów nawet z odległej Polski, m.in.
prawdopodobnie również przyszłego biskupa krakowskiego i kronikarza
Wincentego zw. Kadłubkiem oraz jednego z jego następców na stolicy
biskupiej, Iwo Odrowąża. Przybywający po nauki do Paryża studenci, obcy
w nieznanym sobie środowisku miejskim, mając poczucie wspólnoty celu
i potrzeby solidarnej ochrony własnych interesów, tworzyli odrębną
od mieszkańców społeczność, a do jej skonsolidowania przyczynił się
przywilej króla Filipa II Augusta z roku 1200, wyłączający spod sądownictwa
miejskiego zarówno scholarów, jak i profesorów. Przywilej ten,
spowodowany rozruchami studentów w obronie kolegi, który stał się ofiarą
gwałtownych represji ze strony urzędnika królewskiego, stanowił dowód
uznania przez władzę państwową istnienia i specyfiki nowej instytucji.
W wyniku analogicznego jak w Paryżu procesu ukształtował się też
uniwersytet w Oksfordzie. Tam już z początkiem XII w. działały dwie szkoły
opackie, zatrudniające w charakterze nauczycieli wybitnych prawników,
teologów i lekarzy, których sława stała się przyczyną przybycia z kontynentu
pierwszej grupy studentów. Ich liczba wyraźnie wzrosła, gdy część scholarów
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paryskich w wyniku ostrych starć z władzami miejskimi zdecydowała się
opuścić Paryż. Było ich na tyle dużo, że król Henryk II w 1170 r. przyznał im
pierwsze przywileje, co oznaczało stworzenie podstaw organizacyjnych
dla tamtejszego studium generale. I w Oksfordzie jednak w 1208 r. doszło
do konfliktów z mieszczanami, a to z kolei spowodowało migracje studenckie
do Cambridge i powstanie tamtejszego uniwersytetu. Natomiast tych, którzy
pozostali, zdecydowało się wziąć w opiekę papiestwo. W rezultacie legat
papieski nadał wszystkim członkom społeczności uniwersyteckiej, również
tym, którzy nie byli klerykami, przywileje stanu duchownego łącznie
z przywilejem wyłączającym ich spod sądownictwa władz świeckich
(privilegium fori). Odtąd jurysdykcję nad nimi miał sprawować biskup
diecezjalny, który ze względu na przebywanie w odległym Lincoln,
upoważnił do jej wykonywania swojego kanclerza. Pomimo tego niebawem
doszło do burzliwych zajść z udziałem scholarów, co doprowadziło
do wydania nowych postanowień królewskich gwarantujących pełną
autonomię i samorząd uniwersytecki. Król Henryk III bowiem nie tylko
potwierdził uwolnienie scholarów od sądownictwa świeckiego, ale również
przyznał kanclerzowi uczelni prawo pociągania przed swój sąd i skazywania
na karę więzienia mieszczan, którzy dopuścili się jakiegoś czynu na szkodę
studenta. Jednocześnie też papież Innocenty IV polecił biskupom z Londynu
i Salisbury bronić wszystkich wolności uczelni przed ich naruszaniem przez
władze świeckie.
W odmienny sposób doszło natomiast do powstania dwóch innych
głośnych uniwersytetów, a mianowicie prawniczego uniwersytetu w Bolonii
(który, inaczej niż w Paryżu, nie powstał w kręgu nauczycieli szkół
katedralnych przygotowujących kleryków do stanu duchownego,
lecz w środowisku świeckich profesorów szkół retoryki), a także uniwersytetu
w Neapolu (jako uczelni państwowej, utworzonej „na surowym korzeniu”,
to jest bez oparcia o jakąś wcześniej istniejącą jednostkę oświatową, przez
cesarza rzymskiego i jednocześnie króla Obojga Sycylii, Fryderyka II z rodu
Hohenstaufów). Istotny wpływ na powstanie i dalszy rozwój uniwersytetów
miało uznanie przez cesarza Fryderyka I Barbarossę w 1158 r. utworzonej
w Bolonii przez studentów i ukształtowanej na wzór rzemieślniczego cechu
korporacji (universitas scholarium), która zapewniłaby im jako przybyszom
z różnych, nieraz odległych państw bezpieczeństwo, gdyż nie będąc
obywatelami danego miasta i kraju, byli pozbawieni jakiejkolwiek ochrony
prawnej. Fryderyk I – jak była o tym mowa wyżej – znalazł naśladowców
w osobie Filipa II Augusta w Paryżu (1200 r.) oraz Henryka II w Oksfordzie
(1170 r.), dzięki czemu wyłonił się specyficzny typ europejskiej uczelni
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wyższej o dużym zakresie autonomii. Do jej upowszechnienia doszło
w rezultacie wystąpienia szeregu sprzyjających okoliczności, takich jak:
- ożywienie kulturalne charakterystyczne dla wieku XII,
- głód wiedzy bogacących się na handlu w miastach mieszkańców
Europy Zachodniej,
- przyswojenie sobie za pośrednictwem Arabów antycznej myśli
z zakresu filozofii, zwłaszcza arystotelizmu, i dopuszczenie go jako
przedmiotu badań przez Kościół,
- nawiązanie cesarzy niemieckich, w wyniku uniwersalistycznych
tendencji, do tradycji Cesarstwa Rzymskiego, mobilizujące
do większego zainteresowania kulturą antyczną,
- odkrycie zapomnianych od kilku wieków Digestów justyniańskich
jako
najważniejszej
części
Kodyfikacji
Justyniańskiej
oraz wykorzystanie ich dla nauki i praktyki prawa,
- wystąpienie niemal w tym samym czasie, chociaż niezależnie
od siebie, trzech czołowych przedstawicieli nauki: Irneriusa
w zakresie prawa rzymskiego, Gracjana w dziedzinie prawa
kanonicznego i Abelarda w teologii; wokół nich zaczęli się gromadzić
uczniowie, a z nich wyrośli kontynuatorzy dzieła mistrzów.
W ten sposób utworzyły się samoistnie ogniska wiedzy, z biegiem
czasu przekształcone w uniwersytety. Do najstarszych z nich – oprócz Bolonii
i Paryża oraz Oksfordu i Cambridge – należą uczelnie: w Padwie (1222 r.),
Neapolu (1224 r.), Orleanie i Tuluzie (ok. 1230 r.), Sienie (1246 r.), Rzymie
(1303 r.), a w środkowej Europie: w Pradze (1348 r.), Krakowie (1364 r.),
Wiedniu (1365 r.), Pécs (1367 r.), Heidelbergu (1368 r.), Lipsku (1409 r.)
oraz Rostocku (1419 r.). Jednocześnie obok nich działały też uniwersytety
muzułmańskie, które jednak posiadały własną specyfikę.
Doniosłe znaczenie dla ich umocnienia i rozwoju miał fakt,
że szczególną opieką powstające studia generalia otoczyli papieże, którzy
przez nadawanie przywilejów przyczyniali się do ustalenia autonomii
korporacji nauczycieli i studentów, z drugiej jednak strony poddawali ich
swojej kontroli. O ile bowiem w odniesieniu do szkół biskupich czy
klasztornych nadzór biskupa lub opata był wystarczający, o tyle w przypadku
studium generale jako szkoły wyższego rzędu mógł już budzić zastrzeżenia,
tym bardziej, że z udzielanych w niej nauk korzystali duchowni z całego
chrześcijańskiego świata, którzy z nabytą wiedzą wracali do stron ojczystych
i tam upowszechniali przekazane im przez profesorów idee. Obszar
oddziaływania uniwersytetu przekraczał więc znacznie granice pojedynczej
diecezji, a w tym stanie rzeczy zagadnienie czystości wiary i prawomyślności
głoszonych przez profesorów poglądów nie mogło być dla papieży rzeczą
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obojętną. Stąd też staje się zrozumiałe objęcie ścisłym nadzorem przez nich,
i to niejednokrotnie już na etapie tworzenia uczelni, treści nauczania,
struktury i materialnych podstaw jej funkcjonowania. Ostatecznie doszło
do tego, że bez wsparcia i opieki Kościoła żaden uniwersytet nie mógł
funkcjonować, co wynikało również z faktu, że nawet w przypadku
wypłacania pensji profesorom przez skarb państwa konieczne było
uzupełnienie tego wynagrodzenia przez beneficja oraz prebendy kościelne.
To natomiast skutecznie zapobiegało materialnym problemom uniwersytetów,
a zainteresowani ich rozwojem papieże stosunkowo chętnie udzielali
im takiego wsparcia. W średniowieczu bowiem beneficjum było traktowane
jako źródło dochodów, których odbiorca w wypełnianiu obowiązków
związanych z określonym stanowiskiem kościelnym mógł wyręczać się
najmowanymi przez siebie zastępcami.
Początkowo w myśl preambuły bulli Klemensa IV Licet ecclesiarum
z 27 sierpnia 1265 r. przestrzegano zasady, iż nadawanie beneficjów należy
do papieża, dlatego też stosunkowo często się zdarzało, że duchowni mieli
prebendy w różnych diecezjach i częściach świata. W późniejszej praktyce
jednak papieże ograniczali się wyłącznie do zatwierdzania beneficjów,
zwłaszcza nadanych przez króla i dostojników. Do uznania uniwersytetów
za instytucje o charakterze kościelnym przyczyniło się również jednolite
orzecznictwo biskupa jako zwierzchnika uniwersytetu z ramienia Kościoła
lub wymierzającego w jego imieniu sprawiedliwość oficjała biskupiego,
od którego orzeczeń wnoszono niejednokrotnie apelację do papieża.
I jakkolwiek w sprawach cywilnych i lżejszych karnych, tak wobec
duchownych, jak i świeckich akademików miał orzekać rektor, duchowni
scholarzy, a często i profesorowie pomijali go i dochodzili swoich praw
bezpośrednio przed sądem biskupim. Biskup też bądź inny dostojnik
kościelny najczęściej sprawował z ramienia papieża nadzór nad działalnością
uniwersytetu i dbając o czystość dogmatyczną nauki, podejmował interwencję
w przypadku głoszenia poglądów niezgodnych z oficjalną doktryną Kościoła.
Biskupowi również zlecano na ogół troskę o sprawy uniwersyteckie,
do czego papieże przywiązywali szczególną wagę. Świadczy o tym list
Urbana V do arcybiskupa Jarosława Bogorii ze Skotnik z 1363 r.,
z zapytaniem, czy powstający w Krakowie uniwersytet będzie miał
zapewnione właściwe warunki egzystencji. W szczególności papież
zobowiązał arcybiskupa, aby udawszy się do Krakowa, zbadał treść
przywilejów wydanych przez króla i miasto, a następnie po opatrzeniu
ich stosownymi pieczęciami obu podmiotów, a więc jako aktów
w pełni prawomocnych, przysłał je do Awinionu. Warto przy tym podkreślić,
że nigdy wcześniej nie zdarzyło się, aby miasto przewidziane na siedzibę
14

Janusz Sondel, Z rozważań o genezie uniwersytetów…

uniwersytetu musiało się zobowiązać do nadania odpowiednich przywilejów
uniwersytetowi i związanym z nim osobom. Inaczej przy tym niż
w przypadku Pragi, gdzie papież Klemens VI sam wydał przywilej erekcyjny,
stanowiący podstawę dyplomu Karola IV, Urban V pozostawił utworzenie
uniwersytetu królowi, natomiast dla siebie zastrzegł jego zatwierdzenie.
Podobny sposób postępowania zastosował również w odniesieniu
do uniwersytetu w Wiedniu, kierując do biskupa Brixen pismo wzorowane
na liście do Jarosława Bogorii Skotnickiego. To zainteresowanie dostojników
kościelnych materialnymi podstawami działalności powstających uczelni
wskazuje wyraźnie na kierunki polityki papiestwa wobec uniwersytetów.
Kościół bowiem potrafił docenić ich znaczenie i to na ogół w stopniu
znacznie większym niż władza świecka, dostrzegając przydatność studiów
teologicznych do walki z szerzącymi się herezjami, a prawniczych –
do zaspokajania potrzeb w dziedzinie prawodawstwa, wymiaru
sprawiedliwości, administracji i służby dyplomatycznej. Dlatego też
popierając kształcenie kleryków, papież Bonifacy VIII (XIII/XIV w.) bullą
Quum ex eo zwolnił podejmujących studia duchownych od obowiązku
przebywania w miejscu pełnienia funkcji, przy zachowaniu związanych z nią
beneficjów, przez okres siedmiu lat. Zarządzenie to wyraźnie akceptowali też
jego następcy, gdyż papiestwo popierało aspiracje lokalnego duchowieństwa
do odgrywania istotnej roli w państwie, czego warunkiem było odpowiednie
wykształcenie. Szybko też papiestwo skutecznie podporządkowało sobie
istniejące uczelnie, łącznie z tymi, u których początków leżała decyzja
cesarza. Niekiedy zresztą papieże bezpośrednio ingerowali w wewnętrzne
sprawy uniwersyteckie, działając jako najwyższa i ostateczna instancja
w razie różnych sporów albo pośredniczyli w razie konfliktów pomiędzy
scholarami a miejscowymi władzami, co np. miało miejsce w XIV w.,
w Bolonii. Niejednokrotnie też, jak świadczą o tym dzieje Uniwersytetu
Jagiellońskiego, angażowali swój autorytet w interesie uczelni. Przykładem
tego może być m.in. decyzja Bonifacego IX, który na prośbę Władysława
Jagiełły zapowiedział w 1401 r. zastosowanie ekskomuniki wobec cystersów
polskich podejmujących naukę na innym uniwersytecie niż krakowski
lub paryski. Podobnie też Klemens X w bulli z dnia 26 sierpnia 1672 r.
zagroził klątwą wszystkim złodziejom książek z Biblioteki Collegium Maius
w Krakowie. To szczególne zainteresowanie papiestwa losem uniwersytetów
wynikało z ich ogromnego autorytetu, zwłaszcza w wiekach XIII-XV.
Ze zdaniem uczelni liczyły się nawet sobory, a papieże niekiedy zabiegali
o ich poparcie, jak tego dowodzi pismo Innocentego VIII skierowane
do rektora Macieja z Kobylina (II poł. XV w.) z zawiadomieniem o początku
pontyfikatu i z prośbą o uroczyste modły i procesje krakowskich profesorów
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w intencji elekta. Papieże też niejednokrotnie korzystali z opinii
uniwersytetów w różnych sprawach, a nawet korespondowali z nimi bądź
ich poszczególnymi przedstawicielami.
Uniwersytety były zakładane na podstawie przywilejów, których treść
i forma opierała się na wcześniejszych wzorach: Bonifacego VIII z roku 1303
dla uniwersytetów papieskich i Fryderyka II z 1224 r. – dla cesarskich.
Zachodzące między poszczególnymi uczelniami analogie przejawiały się
w stosowaniu tych samych zwyczajów, używaniu tego samego języka
(łaciny), jak również w przyjęciu tego systemu prawnego jako podstawy
odpowiedzialności scholarów i profesorów, który stanowiło prawo rzymskie
dla świeckich, natomiast kanoniczne dla duchownych członków społeczności
uniwersyteckiej. Wynikało to z faktu, że początkowo dla wykluczenia
sądownictwa lokalnych władz rozciągnięto przywileje stanu duchownego
również na świeckich akademików, później natomiast stało się to zrozumiałe
wobec zdecydowanej przewagi duchownych w składzie osobowym
uniwersytetu. W przekonaniu władz kościelnych istotne znaczenie
dla funkcjonowania uniwersytetów w Europie miało uprawnienie
do zatwierdzania przez odpowiednią instancję kościelną stopni naukowych
i nadawania „prawa do nauczania gdziekolwiek” (licentia ubique docendi),
czyli upoważnienia do prowadzenia wykładów na wszystkich pozostałych
uczelniach, a więc nie tylko na macierzystym uniwersytecie, który nadał ów
stopień. Wiązało się to z uzyskaniem doktoratu na wydziale wyższym
(teologii, prawa lub medycyny) bądź mistrzostwa (magisterium) na wydziale
niższym, za jaki uważano wydział sztuk wyzwolonych. Ponieważ było
to uprawnienie o charakterze ponadnarodowym, prawo jego nadawania
przysługiwało osobom, za którymi stał autorytet papieża. W szczególności
zaczęto żądać w tym celu odbycia kilkuletniego studium pod kierunkiem
magistra oraz dowodu uzyskanych umiejętności w postaci dysputy
i wykładu. Dopiero wówczas można było ubiegać się o wspomnianą licentiam
docendi. Ta wolność samodzielnego nauczania na jakimkolwiek
uniwersytecie w wyniku uzyskanego stopnia naukowego stanowiła
najważniejsze z uprawnień graduatów uniwersyteckich. Tylko możność jej
udzielania kwalifikowała daną szkołę jako studium generale. Jej pochodzenie
niektórzy historycy tłumaczą faktem, że Kościół kontrolował zawsze prawo
do głoszenia kazań, a więc uznał za naturalne, aby kontrolować prawo
do nauczania. W praktyce była ona uznawana od XIII wieku,
np. w Bolonii nadawał ją od 1219 r. archidiakon boloński jako przedstawiciel
biskupa. Egzaminy natomiast złożone bez udziału promotora kościelnego
uważano za mające charakter prywatny, co powodowało, że promowany w
ten sposób nie posiadał żadnych uprawnień. Dzięki nadawaniu takiego
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przywileju nauczania uniwersytety dość szybko przekształciły się
w międzynarodowe ośrodki życia naukowego o podobnym zakresie
działalności i identycznej strukturze organizacyjnej, chociaż w praktyce,
zwłaszcza w późniejszym okresie, niektóre z nich broniły się przed
dopuszczeniem do grona nauczającego obcych absolwentów (extranei),
widząc w nich konkurencję do beneficjów i prebend kościelnych.
W rezultacie wymagano od nich swoistej nostryfikacji uzyskanego gdzie
indziej stopnia, co odbywało się na ogół w drodze publicznej dysputy nad
bronioną tezą. Niejednokrotnie wymagano tego nawet od własnych kolegów,
którzy kolejny stopień naukowy, zwykle doktorat, przywozili z zagranicy.
Zazwyczaj w takich przypadkach zgadzano się zatrudnić kandydata wyłącznie
w charakterze docenta określanego jako extraneus (to jest „obcy”),
nie zezwalając mu na wejście w skład danego wydziału (extraneus non
ex facultate – „docent poza wydziałem”). Wyjątki czyniono jedynie
dla wybitnych uczonych o ustalonej sławie międzynarodowej. Jednocześnie
papieże, troszcząc się o czystość dogmatyczną nauki, konsekwentnie strzegli
monopolu na udzielania przywileju „nauczania gdziekolwiek”, nic też
dziwnego, że do zupełnych wyjątków w owym czasie należało uznanie przez
Kościół takich uprawnień kanclerza królewskiego, jak to miało miejsce
na państwowym uniwersytecie w Salamance. Papież Aleksander IV bowiem
bullą z 1255 r. uznał zatwierdzone przez niego egzaminy, a zdającym
je osobom przyznał uprawnienie do wykładania na jakimkolwiek
uniwersytecie z wyjątkiem Bolonii i Paryża. Tego prawa papieskiego
nie uznawał natomiast skłócony ze Stolicą Apostolską cesarz Fryderyk II,
który nadzór nad egzaminami na uniwersytecie w Neapolu zlecił swojemu
kanclerzowi. W Krakowie z kolei prawo do nauczania na wszystkich
uniwersytetach w myśl postanowień papieskich nadawał biskup krakowski
jako kanclerz uniwersytetu, a w razie jego nieobecności w danym momencie,
wikariusz lub oficjał biskupi, a więc urzędnik kurialny. Podjęte przez
Kazimierza Wielkiego próby powierzenia tej roli własnemu kanclerzowi
królewskiemu zostały zdecydowanie zastopowane przez papieża Urbana V.
Oczywiście pozycja Kazimierza Wielkiego wobec papieża nie była tak silna
jak Fryderyka II, już jednak Władysław Jagiełło uzyskał u pizańskiego
papieża Jana XXIII to, czego nie udało się osiągnąć Kazimierzowi. Nie miało
to jednak większego znaczenia, gdyż wkrótce biskupi krakowscy
jako kanclerze uniwersyteccy to uprawnienie odzyskali, co w XV w. nastąpiło
również na uniwersytecie w Neapolu. Problem ten zresztą przestał istnieć
w okresie reformacji, która oznaczała nie tylko przełom w życiu religijnym
Europy, ale również zachwiała materialnymi podstawami wielu uczelni.
Przekształcenie bowiem świątyń katolickich w zbory protestanckie
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czy kalwińskie spowodowało, że przestały one zapewniać profesorom
dochody z beneficjów stanowiących często podstawę ich wynagrodzenia.
W wyniku reformacji straciło również rację bytu pojęcie średniowiecznego
uniwersalizmu, wskutek czego papiestwo zaczęło lansować ideologię
powszechnego ojcostwa papieży w stosunku do wszystkich chrześcijan.
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WYKORZYSTANIE ANALIZY PORÓWNAWCZEJ
OBIEKTÓW WIELOWYMIAROWYCH
W BADANIACH ANKIETOWYCH RUCHU TURYSTYCZNEGO
The use of comparative analysis of multidimentional objects
in a survey on tourist flow.
Abstract
The paper presents proposals for simple methods of analysis, allowing to compare and
determine the degree of compliance (similarity) between multidimensional objects
described as a combination of many features. The suggested measures relate
to analytical procedures applied to data contained in the form of contingency tables
(cross tables, multi-way tables), especially useful and used for processing survey data.
The comparisons use measures determined by a command-line (horizontal)
percentage analysis and column (vertical) percentage analysis. These measures can be
determined for source data expressed in any measurement scale (nominal, ordinal,
interval, quotient).
An alternative group of measures are parameters determined according to the identical
rules, except that an additional transformation is carried out here – the transformation
of percentages (horizontal or vertical) to their ranks.
The suggested measures have been used for the comparative analysis of tourists
visiting Krakow, who come from different countries and are described by the vector
of features indicating sources of information about Krakow used by the tourists.
The source data comes from the surveys conducted in 2012 on a sample of over 3,000
respondents.
Keywords: contextual analysis, comparative analysis, ranking, multidimensional
objects, contingency, comparison methods for multivariate objects,survey, tourist
flow

Uwagi wstępne
Portrety statystyczne obiektów (krajów, regionów, przedsiębiorstw
itd.) opisanych wieloma cechami są trudne w interpretacji, zwłaszcza
w przypadku, gdy nie dysponuje się informacjami o pożądanych
(wzorcowych, najlepszych w danych warunkach) poziomach cech. W takich
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sytuacjach przydatne może być odniesienie wartości cech przypisanych
rozpatrywanym obiektom do analogicznych cech innych obiektów, ich grupy,
względnie do wartości maksymalnych, minimalnych, przeciętnych
wyznaczonych na podstawie danych dla wszystkich obiektów.
Zaproponowane w pracy metody analizy są proste, intuicyjne i łatwe
od strony narzędziowej. Nadają się do danych wyrażonych zarówno
w skalach silnych (ilorazowa, przedziałowa), jak i w skali rangowej. Punktem
wyjścia jest macierz Xij (i=1,2,…,n; j=1,2,…,m) zawierająca informacje
dla n obiektów (lub ich ugrupowań) opisanych przy pomocy m cech.
Cechy powinny być wyrażone w tej samej jednostce pomiarowej.
Jeżeli dysponujemy cechami różnoimiennymi, to należy przeprowadzić ich
normalizację, stosując odpowiednie formuły unitaryzacji, standaryzacji
lub przekształcenia ilorazowe (np. wskaźniki udziału, wartości cechy
dla poszczególnych obiektów odniesione do ich wartości maksymalnej),
czy wreszcie można dokonać konwersji danych na ich rangi (por. pracę [4]).
Opisane metody wykorzystano do analizy danych pochodzących
z badań ankietowych ruchu turystycznego w Krakowie. Badania
te prowadzone są w cyklu corocznym, począwszy od 2004 roku. Przedmiotem
rozważań będą odpowiedzi udzielone w 2012 roku przez turystów krajowych
i z zagranicy na temat źródeł informacji o Krakowie (por. pracę [2]).
Zakres danych źródłowych
Analizie poddano odpowiedzi zagranicznych turystów z 8 krajów,
dla których odnotowano największą liczbę przyjazdów do Krakowa w 2012
roku: Wielka Brytania (GB), Niemcy (D), Włochy (I), Francja(F), Hiszpania
(E), Rosja (RUS), Irlandia (IRL), USA.
Ponadto w analizie wykorzystuje się dane zagregowane
w następujących grupach:
1. suma ww. 8 krajów [8]
2. turyści zagraniczni ogółem [Zagr]
3. turyści z krajów z mniejszą liczbą turystów [Zagr-8]
4. turyści krajowi [Kraj]=[PL]
5. turyści nie pochodzący z krajów „8” [Nie 8]=[Kraj+Zagr-8]
6. turyści ogółem [Tur]=[Kraj+Zagr]
W tab. 2 przedstawiono wyróżnione grupy krajów i wzajemne
powiązania pomiędzy nimi. Wartości cech wyznaczonych w ramach tych grup
można traktować jako potencjalne punkty odniesienia (wzorce) w analizach
porównawczych badanych krajów.
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Tab. 1. Wykaz wyróżnionych ugrupowań krajów poddanych analizie
Turyści ogółem [Tur]

[Tur]
[Zagr]

[Kraj]

GB, D, I, F, E, RUS, IRL, USA
[8]

Pozostałe.
PL
kraje

Turyści zagraniczni [Zagr]
i krajowi [Kraj]
Symbole krajów

Kraje z dużą [8] i małą
[Zagr-8] liczbą turystów
Turyści spoza krajów 8-ki
[Nie 8]
[Nie 8]=[PL+Zagr-8]
Źródło: Opracowanie własne
[Zagr-8]

Spośród kilkudziesięciu pytań zawartych w ankiecie do analizy
wybrano pytanie odnoszące się do źródeł informacji o Krakowie, z których
turysta korzystał przed przyjazdem do Krakowa. Pytanie to miało charakter
pytania wielokrotnego wyboru z możliwością wskazania 12 różnych
wariantów odpowiedzi przytoczonych w tab. 3, w kolejności zgodnej
z malejącą liczbą udzielonych odpowiedzi.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tab. 2. Warianty odpowiedzi w pytaniu na temat źródeł informacji o Krakowie
Skąd Pan(i) dowiedział(a) się o Krakowie?
Skrót
 od rodziny, znajomych
Rodzina
 ze szkoły
Szkoła
 ze stron internetowych (jakich?)
Internet
 z telewizji (jaka stacja?)
TV
 z przewodników
Przewodnik
 z katalogów biur podróży
Katalog
 z prasy (jaki tytuł?)
Prasa
 z radia (jaka stacja?)
Radio
 z folderów/ulotek
Folder
 z targów turystycznych (jakich?)
Targi
 inne źródło informacji (podaj jakie?)
Inne
 nic nie wiedziałem(łam) wcześniej o Krakowie
Nie wie
Źródło: Opracowanie własne
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Tab. 3. Liczby odpowiedzi dotyczących źródeł inf. udzielonych przez turystów z wyróżnionych grup krajów (Kraków 2012)
Kraje Rodzina Szkoła Internet TV Przewodn. Katalog Prasa Radio Folder Targi Inne Nie wie
N
n
N/n
GB
215
105
180
113
109
100
63
59
29
9
4
11
997
375 2,7
D
121
93
50
79
44
55
47
53
14
6
8
1
571
212 2,7
I
74
73
54
77
59
39
56
51
7
8
2
500
154 3,2
F
79
64
49
53
45
46
34
40
11
12
6
1
440
147 3,0
E
47
61
53
62
52
38
45
36
14
5
3
3
419
139 3,0
RUS
43
52
30
32
25
25
26
24
12
2
2
1
274
96 2,9
IRL
43
22
45
24
26
30
15
13
11
1
3
233
76 3,1
USA
48
18
25
21
22
18
14
8
3
3
6
1
187
69 2,7
"8"
670
488
486
461
382
351
300
284
101
46
31
21
3621 1268 2,9
Zagr-8
195
178
147
96
109
103
52
55
35
21
14
7
1012 365 2,8
Zagr
865
666
633
557
491
454
352
339
136
67
45
28
4633 1633 2,8
Kraj
913
975
286
461
153
91
274
274
109
7
73
69
3685 1493 2,5
Nie 8
1108
1153
433
557
262
194
326
329
144
28
87
76
4697 1858 2,5
Tur
1778
1641
919
1018
644
545
626
613
245
74
118
97
8318 3126 2,7
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L.: Ruch turystyczny w Krakowie
w 2012 r., Raport końcowy w ramach projektu realizowanego przez MOT na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa
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W tab. 3 podano szczegółowe informacje o rozkładzie odpowiedzi
na analizowane pytanie przez turystów z różnych krajów oraz ich grup a także
sumaryczne liczby:
- udzielonych odpowiedzi (N),
- ankietowanych turystów, którzy udzielili informacji (n),
- udzielonych odpowiedzi przez 1 ankietowanego (N/n).
Łącznie uzyskano ponad 8 tys. odpowiedzi (8381) od ponad 3 tys.
ankietowanych (3126), co oznaczało, że przeciętnie turysta podawał prawie
3 różne źródła (2,7). Turyści z krajów wybranej grupy „8” stanowili 40%
całej populacji ankietowanych (1268) i udzielili ponad 43% z wszystkich
odpowiedzi (3621). Zbliżoną rozmiarami grupę ankietowanych stanowią
turyści z Polski. Udzielili oni prawie taką samą liczbę odpowiedzi (3685),
pomimo że było ich więcej niż turystów z grupy „8”. Trzecia podgrupa
(turyści zagraniczni spoza grupy „8”) stanowi tylko 12% całej populacji
ankietowanych oraz zbioru odpowiedzi na temat źródeł informacji
o Krakowie.
Wybrane kraje ułożone są w tab. 3 według malejącej liczby turystów
(od Wielkiej Brytanii do USA), którzy udzielili odpowiedzi. Informacje
zawarte w tab. 3 są podstawą dalszych rozważań.
Cele, metody i przekroje kontekstowej analizy porównawczej
Celem analizy kontekstowej jest ustalenie zgodności (rozbieżności)
odpowiedzi na temat źródeł informacji o Krakowie wykorzystywanych przez
turystów:
- z różnych krajów względem rozkładów wzorcowych (dla turystów
ogółem, krajowych, zagranicznych, turystów z krajów „dużych” itd.);
- dla różnych źródeł informacji względem rozkładu dla całego zbioru
odpowiedzi lub ich podzbiorów.
Pierwszy cel jest realizowany w formie analizy poziomej, gdzie
podstawą porównań są struktury procentowe liczby odpowiedzi wyznaczane
odrębnie dla każdego wiersza tab. 3 (kraju lub grupy krajów). Drugi cel
realizowany jest w formie analizy pionowej, w której punktem wyjścia
są udziały procentowe liczby odpowiedzi wyznaczane w ramach kolumn
tab. 3 (odrębnie dla każdego źródła informacji o Krakowie).
W ramach każdej formy analizy ustala się struktury wzorcowe,
względem których ocenia się udziały procentowe odpowiedzi udzielonych
przez turystów z danego kraju (analiza pozioma) lub dla danego źródła
informacji (analiza pionowa); szersze uwagi na temat podobnych metod
analizy znaleźć można np. w pracach. E. Babbie’ego lub J. GórniakaJ. Wachnickiego.
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W przypadku analizy poziomej jako punkt odniesienia wybrano
udziały procentowe odpowiedzi udzielonych przez turystów:
- z wszystkich krajów grupy „8”,
- zagranicznych spoza grupy „8”,
- z Polski,
- turystów ogółem.
W przypadku analizy pionowej punktem odniesienia jest cała
populacja ankietowanych i ich odpowiedzi, ale może to być także np.
struktura odpowiedzi dla najbardziej popularnego źródła informacji (np.
rodzina).
W każdej formie analizy (poziomej i pionowej) proponuje się dwie
różne procedury. Są one oparte na różnicach pomiędzy:
- udziałami procentowymi odpowiedzi turystów a strukturą wybraną
jako punkt odniesienia;
- rangami udziałów ustalonymi w oparciu o porównywane struktury
procentowe.
W każdym przypadku wyznaczone wartości różnic (zarówno
udziałów procentowych, jak i rang tych udziałów) grupuje się w 5 kategorii:
1. Wysokie dodatnie – duża przewaga udziałów procentowych danego
kraju względem wzorca [+ + +].
2. Średnie dodatnie – widoczna przewaga udziałów procentowych
danego kraju względem wzorca [ + ].
3. Nieznaczne (bliskie zera) – zgodność porównywanych udziałów [brak
symbolu].
4. Średnie ujemne – widoczna przewaga udziałów wzorca w relacji
do analogicznych udziałów dla analizowanego kraju [ - ].
5. Wysokie ujemne – wyraźna przewaga udziałów wzorca w relacji
do analogicznych udziałów dla analizowanego kraju [ - - - ].
Wartości graniczne różnic wyznaczane są w ten sposób,
aby w środkowej klasie znajdowała się większość porównywanych udziałów
(65%-75%). Natomiast kategorie skrajne powinny zawierać niewiele
elementów – po ok. 5%. W pozostałych dwóch kategoriach środkowych
(o widocznych różnicach) powinno znajdować się po ok. 10% analizowanych
różnic. Podane parametry kategoryzacji [5%-10%-70%-10%-5%] wynikają
z przesłanek praktycznych i pozwalają stosunkowo łatwo zinterpretować
niewielką liczbę skrajnych przypadków odchyleń.
Dodatkowym argumentem za przytoczoną metodą są empiryczne
wyniki analiz opierających się na różnicach rang. Przeprowadzone analizy
wykazały, że podobne granice [5-10-70-10-5] uzyskuje się, przyjmując
narzucające się i logiczne reguły kategoryzacji:
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brak rozbieżności – przy identycznych rangach, względnie gdy różnią
się one tylko o 1 pozycję;
- średni poziom rozbieżności – gdy różnica rang wynosi 2 pozycje;
- wyraźne rozbieżności – gdy rangi różnią się o 3 i więcej pozycji.
Te wielkości związane są z liczbą porównywanych elementów.
W przypadku krajów jest to 8 elementów, a w przypadku źródeł – 12.
Maksymalna rozbieżność rang wynosi więc: dla krajów 7 a dla źródeł
informacji – 11. Jeżeli liczba porównywanych elementów byłaby większa,
to wymienione graniczne wartości różnic rang [1-2-3] byłyby zapewnie też
większe.
W analizie wyznaczonych kategorii różnic udziałów zwraca się
w pierwszym rzędzie uwagę na skrajne (5%) grupy – szuka się ich przyczyn,
jak również ocenia rząd wielkości tych różnic. Np. 3-punktowa różnica rang
przy 10 elementach jest bardziej znacząca niż ta sama 3-punktowa różnica
przy 50 porównywanych elementach struktur.
Omówioną wyżej procedurę badań można ująć w następujące punkty
(por. rys. 1.):
- Wyznaczenie udziałów procentowych (poziomych i pionowych)
liczby udzielonych odpowiedzi (A).
- Wybór struktur wzorcowych, względem których porównuje się
analizowane udziały (B).
- Ustalenie różnic pomiędzy porównywanymi strukturami ujętymi
w postaci udziałów procentowych (C1) lub ich rang (D1)
po uprzednim porangowaniu udziałów (D0).
- Określenie granic dzielących różnice udziałów (C2) lub ich rangi
(D2) na 5 klas wielkości.
- Kategoryzacja wielkości różnic udziałów (C3) lub ich rang (D3).
- Interpretacja uzyskanych wyników (E).
-

Analiza rozkładów preferencji źródeł informacji o Krakowie
Poniżej przedstawia się wszystkie etapy analizy poziomej
na przykładzie, w którym punktem odniesienia jest struktura preferencji
źródeł informacji przez zagranicznych turystów z grupy 8 krajów
o największej liczbie turystów.
Na podstawie danych z tab. 3 wypunktowane są:
1. poziome udziały procentowe (%) odpowiedzi oraz ich rangi (#) – tab.
4,
2. różnice między elementami wzorcowej struktury a pozostałymi
strukturami – tab. 5,
3. granice klas wielkości powyższych różnic – tab. 6,
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4. graficzne identyfikatory klas rozbieżności pomiędzy analizowanymi i
wzorcowym rozkładem preferencji źródeł informacji – tab. 7.
Rys. 1. Schemat logiczny analizy
Zdefiniowanie zakresu analizy (obiekty i ich grupy, cechy)
Zebranie danych wejściowych

Analiza pozioma

Analiza pionowa

A. Wyznaczenie
pionowych udziałów

A. Wyznaczenie
poziomych udziałów
B. Wybór cech
wzorcowych

B. Wybór obiektów
wzorcowych

C. Metoda różnic między udziałami procentowymi
C1. wyznaczenie różnic pomiędzy porównywanymi strukturami
C2. ustalenie granic klas
C3. kategoryzacja analizowanych różnic
D. Metoda różnic między rangami udziałów procentowych
D0. porangowanie udziałów procentowych
D1. wyznaczenie różnic pomiędzy porównywanymi rangami
D2. ustalenie granic klas
D3. kategoryzacja analizowanych różnic
E. Analiza i interpretacja uzyskanych wyników

Symbole graficzne zebrane w tab. 7 pozwalają na ustalenie
rozbieżności pomiędzy porównywanymi strukturami, co nie jest takie łatwe
w przypadku porównywania wartości liczbowych. Ilustruje to mało czytelny
rys. 2, gdzie przytoczono kształtowanie się analizowanych struktur
procentowych znajdujących się w tab. 5. Jak wynika z tab. 6, w przypadku
struktur procentowych uznano, że 72% porównywanych elementów
ma zbliżony poziom. W przypadku struktur porangowanych udział
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podobnych elementów (różniących się co najwyżej o 1 pozycję) jest jeszcze
większy i wynosi 81%
Na podstawie struktur procentowych (górna część tab. 7) można
stwierdzić, że preferowane źródła informacji o Krakowie to: [USA – rodzina],
[RUS – szkoła], [WB oraz IRL – Internet]. Odwrotną sytuację (brak
preferencji) obserwuje się w przypadkach: [IRL – szkoła] oraz [D – Internet].
Analiza struktur porangowanych (dolna część tab. 7) prowadzi do nieco
odmiennych wniosków. Preferowane źródła informacji to: [I oraz E – TV],
[IRL – katalogi], [D – radio]. We wszystkich tych przypadkach, w strukturach
procentowych również stwierdzano preferowanie tych źródeł, ale nie na tak
wysokim poziomie: [+] zamiast [+++]. Wyraźny brak preferencji
na podstawie struktur porangowanych daje się zauważyć w następujących
przypadkach: [E – rodzina], [WB, USA, IRL – szkoła], [D, I – Internet],
[Niemcy – przewodniki]. W dwóch przypadkach wskazania wynikające
ze struktur procentowych i porangowanych są identyczne. W pozostałych
przypadkach, w strukturach procentowych potwierdza się również brak
preferencji dla tych źródeł informacji, ale na niższym poziomie.
Obydwie struktury (procentowa i rangowana) prowadzą do analogicznego
wniosku o braku rozbieżności w poziomie preferencji takich źródeł informacji
jak foldery, targi oraz pozostałe źródła informacji. Wynika to jednak za faktu,
że są to źródła wymieniane bardzo rzadko. Podobną analizę można
przeprowadzić, rozpatrując różnice pomiędzy strukturą wzorową (8 „dużych”
krajów) a rozkładami odpowiedzi w pozostałych grupach krajów (turyści
ogółem, krajowi, zagraniczni itp.).
Analiza pozioma preferowanych źródeł informacji o Krakowie
w kontekście wybranych struktur wzorcowych
Poniżej przytoczono wyniki analizy poziomej dla innych struktur
wzorcowych. Z uwagi na ograniczone ramy pracy podane są tylko końcowe
tabele z graficznymi symbolami wskazującymi na fakt rozbieżności pomiędzy
elementami struktury wzorcowej a elementami pozostałych struktur
poziomych. Ponadto biorąc pod uwagę brak pełnej zgodności wskazań
płynących z analizy struktur procentowych i rangowych (por. poprzedni
punkt), zdecydowano poddać analizie wyłącznie przypadki największych
rozbieżności oznaczanych symbolami [+++] lub [---] i pominąć rozbieżności
o niewielkim natężeniu [+], [-].
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Tab. 4. Poziome udziały procentowe (%) odpowiedzi dotyczących wykorzystywanych źródeł informacji oraz ich rangi (#)
% poziomo
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA
"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
Tur
# poziomo
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA
"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
Tur

Rodzina
21,6
21,2
14,8
18
11,2
15,7
18,5
25,7
18,5
19,3
18,7
24,8
23,6
21,4
Rodzina
1
1
2
1
5
2
2
1
1
1
1
2
2
1

Szkoła
10,5
16,3
14,6
14,5
14,6
19
9,4
9,6
13,5
17,6
14,4
26,5
24,5
19,7
Szkoła
5
2
3
2
2
1
6
5
2
2
2
1
1
2

Internet
18,1
8,8
10,8
11,1
12,6
10,9
19,3
13,4
13,4
14,5
13,7
7,8
9,2
11
Internet
2
6
6
4
3
4
1
2
3
3
3
4
4
4

TV
11,3
13,8
15,4
12
14,8
11,7
10,3
11,2
12,7
9,5
12
12,5
11,9
12,2
TV
3
3
1
3
1
3
5
4
4
6
4
3
3
3

Przew.
10,9
7,7
11,8
10,2
12,4
9,1
11,2
11,8
10,5
10,8
10,6
4,2
5,6
7,7
Przew.
4
8
4
6
4
6
4
3
5
4
5
7
7
5

Katalog
10
9,6
7,8
10,5
9,1
9,1
12,9
9,6
9,7
10,2
9,8
2,5
4,1
6,6
Katalog
6
4
8
5
7
6
3
5
6
5
6
9
8
8

Prasa
6,3
8,2
11,2
7,7
10,7
9,5
6,4
7,5
8,3
5,1
7,6
7,4
6,9
7,5
Prasa
7
7
5
8
6
5
7
7
7
8
7
5
6
6

Radio
5,9
9,3
10,2
9,1
8,6
8,8
5,6
4,3
7,8
5,4
7,3
7,4
7
7,4
Radio
8
5
7
7
8
8
8
8
8
7
8
5
5
7

Folder
2,9
2,5
1,4
2,5
3,3
4,4
4,7
1,6
2,8
3,5
2,9
3
3,1
2,9
Folder
9
9
10
10
9
9
9
10
9
9
9
8
9
9

Targi
0,9
1,1
1,6
2,7
1,2
0,7
0,4
1,6
1,3
2,1
1,4
0,2
0,6
0,9
Targi
11
11
9
9
10
10
11
10
10
10
10
12
12
12

Inne
0,4
1,4
0,4
1,4
0,7
0,7
3,2
0,9
1,4
1
2
1,9
1,4
Inne
12
10
11
11
11
10
12
9
11
11
11
10
10
10

Nie wie
1,1
0,2
0,2
0,7
0,4
1,3
0,5
0,6
0,7
0,6
1,9
1,6
1,2
Nie wie
10
12
12
12
11
12
10
12
12
12
12
11
11
11

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Ruch turystyczny w Krakowie
w 2012 r., Raport końcowy w ramach projektu realizowanego przez MOT na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa
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Tab. 5. Różnice między wzorcową strukturą poziomą (suma 8 „dużych” krajów) a pozostałymi udziałami procentowymi (%) oraz ich rangami (#)
Różnice %
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
Tur
Różnice #
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
Tur

Rodzina
3,1
2,7
-3,7
-0,5
-7,3
-2,8
0
7,2
0,8
0,2
6,3
5,1
2,9
Rodzina

Szkoła
-2,9
2,8
1,1
1,1
1,1
5,5
-4
-3,9
4,1
0,9
13
11,1
6,3
Szkoła
-3

-1

-1

-4
-1
-1

1
-4
-3

Internet
4,6
-4,7
-2,6
-2,3
-0,8
-2,5
5,9
-0,1
1,1
0,2
-5,7
-4,2
-2,4
Internet
1
-3
-3
-1
-1
2
1

TV
-1,4
1,1
2,7
-0,7
2,1
-1,1
-2,4
-1,5
-3,2
-0,7
-0,2
-0,9
-0,5
TV
1
1
3
1
3
1
-1
-2

-1
-1

1
1

-1
-1
-1

1
1
1

Przew.
0,4
-2,8
1,3
-0,3
1,9
-1,4
0,6
1,2
0,2
0
-6,4
-5
-2,8
Przew.
1
-3
1
-1
1
-1
1
2
1

Katalog
0,3
-0,1
-1,9
0,8
-0,6
-0,6
3,2
-0,1
0,5
0,1
-7,2
-5,6
-3,1
Katalog

3
1
1

-1

1

-2
-2

-3
-2
-2

2
1
1

3
3
1

2
-2
1
-1

Prasa
-2
-0,1
2,9
-0,6
2,5
1,2
-1,8
-0,8
-3,1
-0,7
-0,8
-1,3
-0,8
Prasa

2
-1
1
2

Radio
-1,9
1,4
2,4
1,2
0,7
0,9
-2,3
-3,6
-2,4
-0,5
-0,4
-0,8
-0,5
Radio

Folder
0,1
-0,3
-1,4
-0,3
0,6
1,6
1,9
-1,2
0,7
0,1
0,2
0,3
0,2
Folder

3
1
1

-1
-1

Targi
-0,4
-0,2
0,3
1,5
-0,1
-0,5
-0,8
0,3
0,8
0,2
-1,1
-0,7
-0,4
Targi
-1
-1
1
1

Inne
-0,5
0,5
-0,5
0,5
-0,1
-0,1
-0,9
2,4
0,5
0,1
1,1
1
0,6
Inne
-1
1

Nie wie
0,5
-0,4
-0,6
-0,4
0,1
-0,2
0,7
0
0,1
0
1,3
1
0,6
Nie wie
2

1
-1

1
-1
2

2

-2
-2
-2

1
1
1

1
1
1

-1

1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Borkowski K., Grabiński T., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L., Ruch turystyczny w Krakowie
w 2012 r., Raport końcowy w ramach projektu realizowanego przez MOT na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa
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Rys.2. Preferowane źródła informacji o Krakowie (poziome rozkłady procentowe)

Źródło: Opracowanie własne
Tab. 7. Granice klas wielkości różnic udziałów procentowych (%) oraz ich rang (#)
UDZIAŁY (%)
RANGI (#)
Granice
Symbol
Ilość
%
Granice
Symbol
Ilość
[4>]
[+ + +]
10
6,0
[3>]
[+ + +]
6
(2; 4)
[+]
11
6,5
[2]
[+]
9
[2; -2]
121
72;0
[-1; 0; 1]
136
(-2; -4)
[-]
17
10,1
[ -2 ]
[-]
9
[<-4]
[---]
9
5,4
[<-3]
[---]
8
168
100
168
Źródło: Opracowanie własne
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%
3,6
5,4
81,0
5,4
4,8
100
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Tab. 7. Kategoryzacja rozbieżności pomiędzy analizowanymi i wzorcowymi (8 „dużych” krajów)
udziałami procentowymi (%) oraz ich rangami (#), Kraków 2012
Różnice %
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA
"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
Tur

Rodzina
[+]
[+]
[-]

[+ + +]
[+ + +]
[+]

[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]

[---]
[---]
[-]

Różnice #
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA
"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
Tur

Rodzina

Szkoła
[---]

Internet

TV

[---]
[---]

[+ + +]

[---]
[-]
[+ + +]

Szkoła
[-]
[+]

[+ + +]
[---]
[-]

Internet
[+ + +]
[---]
[-]
[-]
[-]
[+ + +]

[+ + +]

TV

Przew.

Katalog

Prasa

Radio

[+]

[+]

[+]

[+]

[+]

Targi

Inne

Nie wie

[-]

[-]

[+]

[-]

[---]

Folder

[-]
[-]
[-]

[-]

Radio

[---]
[---]
[-]

[---]
[---]
[-]

Przew.

Katalog

Prasa

[---]

[+]
[-]

[+]

[+]

Folder

Targi

Inne

Nie wie
[+]

[+ + +]

[+ + +]
[+]
[---]
[---]

[+]

[+ + +]

[+]

[+]

[+]

[-]
[-]
[-]

[---]
[-]
[-]
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[+ + +]
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[-]
[-]
[-]
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Dla ułatwienia interpretacji uzyskanych wyników w tabelach
podawane są obok siebie (w sąsiednich wierszach) parametry odnoszące się
do struktury procentowej (%) oraz rangowanej (#). Jeżeli w obydwóch
przypadkach pojawią się identyczne symbole [+++] lub [ --- ], to wniosek
o wysokim stopniu rozbieżności porównanych elementów struktur jest
w pełni uzasadniony. Jeżeli symbole te pojawią się tylko w jednym przypadku
(albo dla struktur procentowych albo dla rangowych), to wniosek o wysokim
poziomie rozbieżności ma mniejsze uzasadnienie.
W tab. 8 zebrano wyniki analizy dla dwóch struktur wzorcowych:
turyści z krajów „8”-ki oraz turyści zagraniczni spoza krajów „8”-ki [Zagr-8],
natomiast w tab. 9 zamieszczono parametry dla dwóch innych struktur:
turyści z Polski [Kraj] oraz turyści ogółem [Tur]. We wszystkich tabelach
pominięto źródła informacji, dla których nie stwierdzono ani jednego
przypadku wysokich rozbieżności.
Potwierdzone przez obydwie metody (struktury procentowe
i rangowane) przypadki większego preferowania źródeł informacji [+++]
w poszczególnych krajach niż w ich grupach stwierdzono w następujących
przypadkach:
- względem turystów zagranicznych spoza krajów 8-ki:
[Niemcy, Włochy, Hiszpania – TV] oraz [Włochy, Rosja – prasa]
- względem turystów krajowych:
[Irlandia – Internet, katalogi] oraz [Hiszpania – przewodniki]
- względem turystów ogółem:
[Irlandia – Internet, katalogi]
Odwrotne sytuacje – wyraźnego braku preferencji źródeł informacji
[---] w danym kraju względem grup wzorcowych mają miejsce:
- względem turystów zagranicznych krajów 8-ki:
[Irlandia – szkoła], [Niemcy – Internet] oraz[Hiszpania – rodzina]
- względem turystów zagranicznych spoza krajów 8-ki:
[Hiszpania – rodzina], [Wielka Brytania, Irlandia, USA – szkoła] oraz
[Niemcy – Internet]
- względem turystów krajowych:
[Hiszpania – rodzina] oraz [Wielka Brytania, Irlandia, USA – szkoła]
- względem turystów ogółem:
[Hiszpania – rodzina] oraz [Wielka Brytania, Irlandia, USA – szkoła]

32

Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski, Wykorzystanie analizy porównawczej…
Tab. 8. Rozbieżności w zakresie preferowanych źródeł informacji wg struktur procentowych (%) i rangowych (#)
w kontekście opinii turystów z krajów 8-ki (lewa strona) oraz pozostałych turystów z zagranicy (prawa strona), Kraków 2012
%/#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#

Kraj

Rodzina

GB

Szkoła

Internet
[+ + +]

TV

Przew.

Katalog

Radio

[---]
[---]
[---]

D
I

[---]

[---]

[+ + +]

[+ + +]

F
E

[---]
[---]
[+ + +]

RUS

[---]
[---]

IRL
USA

[+ + +]

[+ + +]
[+ + +]

[+ + +]
[---]

"8"
[+ + +]

Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
Tur

[+ + +]
[+ + +]

[+ + +]
[+ + +]

[---]
[---]

[---]
[---]

[---]
[---]
[---]

[+ + +]
[+ + +]

[+ + +]

%/#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#

Kraj

Rodzina

GB

I

Internet

[---]
[---]

D
[---]

[---]

F
E
RUS

Przew.

[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]

[---]

Katalog

Prasa

Radio

[+ + +]
[+ + +]

[+ + +]

[---]

[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]

[+ + +]

IRL
USA

TV

[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]

[---]
[---]

[+ + +]

[---]
[---]
[---]
[---]

[+ + +]

[---]

"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8

[+ + +]

[+ + +]

[---]
[+ + +]

[+ + +]

Tur
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Szkoła
[---]
[---]

[+ + +]

[---]
[+ + +]
[+ + +]

[---]
[---]
[---]
[---]

[---]
[---]
[---]
[---]
[---]

[+ + +]
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Tab. 9. Rozbieżności w zakresie preferowanych źródeł informacji wg struktur procentowych (%) i rangowych (#)
w kontekście opinii turystów krajowych (lewa strona) oraz turystów ogółem (prawa strona), Kraków 2012
%/#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#

Kraj

Rodzina

GB

Szkoła
[---]
[---]

Intern
[+ + +]

TV

Przew.

Katal

[+ + +]

[+ + +]

D

"8"

[---]

[+ + +]
[+ + +]

[---]
[---]
[---]
[---]

[+ + +]
[+ + +]

[+ + +]
[---]
[---]

[+ + +]

[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]

[+ + +]

[+ + +]

[---]

[+ + +]

[---]

[---]

[---]

Zagr-8
Zagr

[+ + +]
[+ + +]

[---]
[---]

RUS

USA

Targi

[---]

[+ + +]

F

IRL

Radio

[+ + +]

I

E

Prasa

[---]

[+ + +]

[+ + +]

%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#

[---]

[---]
[+ + +]

%/#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#
%
#

[---]

Kraj
Nie 8
Tur
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Kraj

Rodzina

Szkoła
[---]
[---]

[---]

[---]

GB

Intern
[+ + +]

TV

D
I

RUS

"8"

Kraj
Nie 8
Tur

[+ + +]

[+ + +]
[---]
[---]
[---]

[+ + +]

[---]

[---]
[---]
[---]
[---]

[+ + +]

[+ + +]
[+ + +]

[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]

[---]

Zagr-8
Zagr

[---]
[+ + +]

Targi

[+ + +]

IRL
USA

Katalog

[---]

F
E

Przew.

[---]

[+ + +]

[---]
[+ + +]
[+ + +]

[---]

[+ + +]
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Analiza pionowa preferowanych źródeł informacji o Krakowie
W końcowej części pracy przedstawia się drugi wariant analizy
kontekstowej. Punktem wyjścia są w tym przypadku struktury pionowe
a nie poziome. Obydwie te struktury wyznaczane są z tej samej macierzy
zawierającej rozkłady odpowiedzi na wybrane pytania ankiety.
W omawianym przykładzie macierz ta ma postać tab. 3. Na jej podstawie
wyznaczono:
- pionowe struktury procentowe (%) oraz ich rangi (#) – tab. 10;
- różnice pomiędzy rozkładami odpowiedzi odnoszącymi się
do poszczególnych preferowanych źródeł informacji a strukturą
odniesienia, którą stanowi rozkład wszystkich udzielonych
odpowiedzi – tab. 11;
- identyfikatory graficzne wskazujące na poziom wielkości tych różnic
– tab. 12.
Podobnie jak w przypadku analizy poziomej, tak i obecnie informacje
z tab. 10 zostały zilustrowane wykresami zamieszczonymi na rys. 3. Analiza
parametrów przytoczonych w tab. 12 pozwala sformułować następujące
wnioski:
1. Podobnie jak w przypadku analizy poziomej brak jest tu pełnej
zgodności wskazań wynikających z analizy struktur procentowych
i rangowanych.
2. Przypadki rozbieżności w analizie pionowej koncentrują się
na źródłach informacji rzadko wymienianych przez ankietowanych:
targi, inne źródła, nie wie. Inaczej było w analizie poziomej, gdzie
z reguły identyfikowane były rozbieżności w ramach często
wymienianych źródeł informacji. Ten fakt można tłumaczyć
konstrukcją struktur pionowych, które niwelują różnice wynikające
z ogólnej liczby udzielonych odpowiedzi (N). W przypadku dużych
wielkości parametru N wyznaczone struktury procentowe są stabilne,
natomiast przy niewielkich liczebnościach odpowiedzi wystarczy
nieznaczna ich zmiana, aby struktury procentowe uległy
diametralnemu przegrupowaniu.
3. Odrębnej interpretacji wymagają rozkłady odpowiedzi turystów
z krajów 8-ki (górne części tab. 12) oraz rozkłady wg zagregowanych
grup krajów (dolne części tab.12).
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Tab. 10. Pionowe udziały procentowe (%) odpowiedzi dotyczących wykorzystywanych źródeł informacji oraz ich rangi (#), Kraków 2012
%
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA
"8"
"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
Tur
#
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA
"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8

L. ank.
32,1
18,1
11
11,8
7
6,4
6,4
7,2
100
37,7
11
48,7
51,3
62,3
100
Rodzina
1
2
4
3
6
7
7
5
4
5
3
2
1

Szkoła
21,5
19,1
15
13,1
12,5
10,7
4,5
3,7
100
29,7
10,8
40,6
59,4
70,3
100
Szkoła
1
2
3
4
5
6
7
8
4
5
3
2
1

Internet
37
10,3
11,1
10,1
10,9
6,2
9,3
5,1
100
52,9
16
68,9
31,1
47,1
100
Internet
1
4
2
5
3
7
6
8
2
5
1
4
3

TV
24,5
17,1
16,7
11,5
13,4
6,9
5,2
4,6
100
45,3
9,4
54,7
45,3
54,7
100
TV
1
2
3
5
4
6
7
8
3
5
1
3
1

Przew.
28,5
11,5
15,4
11,8
13,6
6,5
6,8
5,8
100
59,3
16,9
76,2
23,8
40,7
100
Przew.
1
5
2
4
3
7
6
8
2
5
1
4
3

Katalog
28,5
15,7
11,1
13,1
10,8
7,1
8,5
5,1
100
64,4
18,9
83,3
16,7
35,6
100
Katalog
1
2
4
3
5
7
6
8
2
4
1
5
3

Prasa
21
15,7
18,7
11,3
15
8,7
5
4,7
100
47,9
8,3
56,2
43,8
52,1
100
Prasa
1
3
2
5
4
6
7
8
3
5
1
4
2

Radio
20,8
18,7
18
14,1
12,7
8,5
4,6
2,8
100
46,3
9
55,3
44,7
53,7
100
Radio
1
2
3
4
5
6
7
8
3
5
1
4
2
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Folder
28,7
13,9
6,9
10,9
13,9
11,9
10,9
3
100
41,2
14,3
55,5
44,5
58,8
100
Folder
1
2
7
5
2
4
5
8
4
5
2
3
1

Targi
19,6
13
17,4
26,1
10,9
4,3
2,2
6,5
100
62,2
28,4
90,5
9,5
37,8
100
Targi
2
4
3
1
5
7
8
6
2
4
1
5
3

Inne
12,9
25,8
6,5
19,4
9,7
6,5
19,4
100
26,3
11,9
38,1
61,9
73,7
100
Inne
4
1
6
2
5
6
8
2
4
5
3
2
1

Nie wie
52,4
4,8
4,8
14,3
4,8
14,3
4,8
100
21,6
7,2
28,9
71,1
78,4
100
Nie wie
1
4
8
4
2
4
2
4
4
5
3
2
1

N
27,5
15,8
13,8
12,2
11,6
7,6
6,4
5,2
100
43,5
12,2
55,7
44,3
56,5
100
N
1
2
3
4
5
6
7
8
4
5
2
3
1

n
29,6
16,7
12,1
11,6
11
7,6
6
5,4
100
40,6
11,7
52,2
47,8
59,4
100
n
1
2
3
4
5
6
7
8
4
5
2
3
1
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Rys. 3. Preferowane źródła informacji o Krakowie (pionowe rozkłady procentowe)
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Tab. 11. Różnice między wzorcową strukturą pionową (suma odpowiedzi) a pozostałymi udziałami procentowymi (%) oraz ich rangami (#)
%
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA

Rodzina
4,6
2,3
-2,8
-0,4
-4,6
-1,1
0,0
2,0

Szkoła
-6,0
3,3
1,2
1,0
0,9
3,1
-1,9
-1,5

Internet
9,5
-5,5
-2,7
-2,1
-0,7
-1,4
2,8
0,0

TV
-3,0
1,4
2,9
-0,7
1,9
-0,6
-1,2
-0,6

Przew.
1,0
-4,3
1,6
-0,4
2,0
-1,0
0,4
0,6

Katalog
1,0
-0,1
-2,7
1,0
-0,7
-0,4
2,1
0,0

Prasa
-6,5
-0,1
4,9
-0,8
3,4
1,1
-1,4
-0,5

Radio
-6,8
2,9
4,1
1,9
1,1
0,9
-1,9
-2,3

Folder
1,2
-1,9
-6,9
-1,3
2,3
4,3
4,5
-2,2

Targi
-8,0
-2,7
3,6
13,9
-0,7
-3,2
-4,3
1,4

Inne
-14,6
10,0
-7,4
7,2
-1,9
-1,1
-6,4
14,2

Nie wie
24,8
-11,0
-13,8
-7,4
2,7
-2,8
7,9
-0,4

"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
#
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA

-5,8
-1,2
-7,0
7,0
5,8
Rodzina

-13,8
-1,3
-15,1
15,1
13,8
Szkoła

9,4
3,8
13,2
-13,2
-9,4
Internet

1,8
-2,7
-1,0
1,0
-1,8
TV

15,8
4,8
20,5
-20,5
-15,8
Przew.

20,9
6,7
27,6
-27,6
-20,9
Katalog

4,4
-3,9
0,5
-0,5
-4,4
Prasa

2,8
-3,2
-0,4
0,4
-2,8
Radio

-2,3
2,1
-0,2
0,2
2,3
Folder

1
-1

-17,3
-0,3
-17,6
17,6
17,3
Inne
3
-1
3
-2

-21,9
-4,9
-26,8
26,8
21,9
Nie wie

1
-1
1
-1

18,6
16,2
34,8
-34,8
-18,6
Targi
1
2

"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8

1
-1
1
1

2
-1
1
-2
1
-1

3
-1
1
-1

-2

-1

-2

-1
1
2

-1

-1
1
2

-2
1
-1

4
1
-3
-2
-2

1
-1

-3

1
-1

1
-1

-2
-1
-1
2
2

-1

-1

-1
1
1

-1
1
1
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-3
1
1
-2
-2
-1
-1
2
2

2
5

1
-6

-3
-2
-5
-4

1
-1

1
-1
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Tab. 12. Kategoryzacja rozbieżności pomiędzy porównywanymi strukturami pionowymi (%) oraz ich rangami (#), Kraków 2012
Szkoła
[-]

%
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA

Rodzina

"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8
#
GB
D
I
F
E
RUS
IRL
USA

[-]

[-]

[+]

[+ + +]

[-]
[+]
[+]
Rodzina

[---]
[+ + +]
[+]
Szkoła

[+]
[-]
[-]
Internet

[+ + +]
[---]
[---]
Przewodnik

"8"
Zagr-8
Zagr
Kraj
Nie 8

Internet
[+]
[-]

TV

Przewodnik

Katalog

Prasa
[-]

Radio
[-]

Folder

Targi
[-]

[-]
[+]

[+]

TV

[+ + +]
[+]
[+ + +]
[---]
[---]
Katalog

Prasa

Radio

Folder

[+ + +]

[+ + +]
[+ + +]
[+ + +]
[---]
[---]
Targi

Nie wie
[+ + +]
[-]
[-]
[-]

[-]
[+]

[+]

[---]

[---]

[---]
[+ + +]
[+ + +]
Inne
[+ + +]

[---]
[+ + +]
[+ + +]
Nie wie

[+]
[+ + +]
[---]

[-]

Inne
[-]
[+]
[-]
[+]

[-]

[+++]
[-]

[---]
[-]
[-]

[---]

[-]
[-]

[-]

[-]

[-]

[+]

[+]

[+]
[+]

[+]
[+]
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[---]

[+]
[+ + +]
[---]
[-]
[---]
[---]

Tadeusz Grabiński, Krzysztof Borkowski, Wykorzystanie analizy porównawczej…

Uwagi końcowe
1. Rangowaniu mogą podlegać wszystkie elementy macierzy danych,
a nie tylko elementy wierszy (analiza pozioma) lub kolumn (analiza
ponowa). Wyniki takiej analizy pozwoliłby na ustalenie ogólnego
poziomu podobieństwa struktur wszystkich analizowanych krajów
z wybranym wzorcem.
2. Warto podjąć badania wykorzystujące dane symulacyjne z możliwością
generowania macierzy danych ze zdefiniowanymi a priori strukturami
poziomymi i pionowymi; wyniki takiej analizy pozwoliłyby na ustalenie
powodów niewielkiej zbieżności rezultatów otrzymywanych na podstawie
struktur procentowych oraz rangowanych.
3. Jak się wydaje, zaproponowane metody analizy wzbogacają zestaw
parametrów wyznaczanych w trakcie analizy danych ankietowych.
4. Omówione narzędzia i metody można zastosować do analizy dowolnego
wielowariantowego pytania znajdującego się w ankiecie.
5. Przedstawioną procedurę badawczą można stosować nie tylko do danych
ankietowych, ale również i do danych liczbowych o dowolnej postaci.
6. Obsługa destynacji turystycznej [Tourist Destination Services],
obejmująca między innymi kierowanie strumieniami ruchu turystycznego
w obsługiwanym obszarze [miejscu], wymaga wiarygodnych,
syntetycznych wskaźników dla parametrów istotnych decyzyjnie. Dlatego
też sporządzony na podstawie zaproponowanej metody analizy raport
byłby bardzo przydatny i łatwiej czytelny dla beneficjentów końcowych
badań zjawisk ruchu turystycznego.
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OFERTA TURYSTYCZNA KRAKOWA
W OPINII ODWIEDZAJĄCYCH MIASTO
Tourist offer of Krakow in the opinion of visitors to the city
Abstract
Studying behaviour expressed by people visiting Krakow, the ways of spending their
time and the degree of satisfaction with the quality of the tourist offer in general,
is a part of monitoring tourism in the city. The article presents a narrow range
of research showing the visitors' level of satisfaction with their stay in Krakow
and the tourist offer of the city, which was selected from a comprehensive monitoring
of tourism, carried out in 2013 in Krakow. The aim of the article was to highlight
the importance of the quality of tourism services in an era of dynamic growth based
on a constant search for innovation. The high quality of services is one of the main
guarantors for a tourist destination to remain competitive.The research conducted
in Krakow, which meets recommendations of the European Commission concerning
building by all stakeholders interested in the tourism development in their area,
a strategy for ensuring consumer satisfaction, provides the opportunity to verify
activities carried out to develop the tourist offer of Krakow.
Keywords: travel services, offer, visitor, tourist, monitoring of tourism

Badanie zachowań przejawianych przez odwiedzających Kraków,
sposobu spędzania przez nich czasu oraz stopnia satysfakcji z jakości szeroko
rozumianej oferty turystycznej stanowi jeden z elementów monitoringu ruchu
turystycznego w mieście. Systematycznie prowadzone badania 1 realizowane
są na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa od 2003 roku. Celem prowadzonych
na dwóch płaszczyznach badań jest identyfikacja ilościowa i jakościowa
turystyki przyjazdowej do Krakowa, przez co rozumie się: określenie
szacunkowej liczby odwiedzających jednodniowych, jak i turystów krajowych
i zagranicznych, szeroko rozumianą charakterystykę struktury przyjazdów,
charakterystykę odwiedzających i turystów z punktu widzenia ich motywacji,
ranking najczęściej odwiedzanych miejsc i atrakcji, określenie przeciętnego
poziomu wydatków ponoszonych w trakcie pobytu oraz analizę zachowań
odwiedzających, sposobu spędzania czasu, a także ocenę jakości oferty
turystycznej (w tym: komunikacji, bezpieczeństwa, czystości, gościnności
1

Borkowski K., Grabiński T., Mazanek L., Seweryn R., Wilkońska A.: Ruch turystyczny
w Krakowie w 2013 r. Raport końcowy, Wyd. MOT, Kraków 2013.
On-line, recenzja: prof. dr hab. Nowakowska A., prof. dr hab. Kozioł L., dr hab. Kaganek K.
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i uprzejmości mieszkańców) oraz opinię turystów na temat wielkości cen
w stosunku do jakości świadczonych usług.
Wybór z kompleksowego monitoringu ruchu turystycznego,
przeprowadzonego w 2013 r. w Krakowie, wąskiego zakresu badań,
obrazującego poziom satysfakcji odwiedzających z pobytu i oferty
turystycznej miasta, ma na celu podkreślenie znaczenia jakości świadczonych
usług turystycznych w dobie dynamicznego rozwoju opartego na ciągłym
poszukiwaniu innowacyjności. To właśnie wysoka jakość świadczonych usług
jest jednym z głównych gwarantów utrzymania konkurencyjności destynacji
turystycznej. Chociaż powyższe stwierdzenie wydaje się truizmem, problem
jakości usług turystycznych stanowi przedmiot zainteresowania Komisji
Europejskiej i znajduje swoje odbicie w dokumencie rekomendującym
wprowadzenie Zasad Jakości Turystyki Europejskiej 2, gdzie ideę precyzyjnie
oddaje stwierdzenie „celem jest jakość usług turystycznych dla satysfakcji
klienta.”3
Kraków w subiektywnej ocenie odwiedzających miasto
Odwiedzający Kraków w 2013 r. oceniali pobyt i usługi w mieście,
korzystając z pięciostopniowej skali (bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie, źle,
bardzo źle). Podobnie jak we wszystkich badaniach prowadzonych od 2003
roku opinię odwiedzających o mieście, jako miejscu pobytu i realizacji celu
przyjazdu, a także o jego kompleksowej ofercie turystycznej, uzyskano
poprzez ocenę specyficznej cechy określanej jako atmosfera miasta. Badani
zawsze chętnie oraz zawsze bardzo wysoko oceniają atmosferę miasta.
Również w 2013 roku oceny bardzo dobre i dobre przyznało aż 91% gości
krajowych i 84% zagranicznych (w roku 2011 – 90%, 2012 – 94%,
a wartości rozkładały się równo w obu badanych grupach). O ile jednak wśród
gości krajowych proporcja przyznawanych ocen bardzo dobrych do dobrych
była zachowana, to w ocenach gości zagranicznych możemy zauważyć
wyraźny spadek ocen najwyższych i wzrost oceny przeciętnej (może być).
Uzyskana w 2013 roku opinia odwiedzających pozwala na sformułowanie
tezy, że mniej entuzjastyczny odbiór miasta w porównaniu z poprzednimi
latami, a zwłaszcza z 2008 i 2009 rokiem, może świadczyć o stabilizacji
oferty turystycznej i ugruntowanej pozycji Krakowa w świadomości
odwiedzających.
2

Proposal for a Council Recommendation on European Tourism Quality Principles. European
Commission, Brussels, 20.2.2014, COM (2014), 85 final 2014/0043 (NLE)
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/quality-label/index_en.htm
3
Ibidem, str. 2.
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Tabela 1. Ocena wybranych elementów oferty turystycznej Krakowa
przez odwiedzających gości krajowych w 2013 r. (w %)*
OCENA OFERTY
Usługi
przewodnickie
Oznakowanie
turystyczne
Czystość
na ulicach
Toalety publiczne
Transport lokalny
Bezpieczeństwo
Jakość obsługi
turystycznej
Dojazd
do miejscowości
Możliwość
płatności kartą
kredytową
Informacja
turystyczna
Baza noclegowa
Dostępność
bankomatów
Dostępność
do Internetu
Imprezy kulturalne
– wyd. muzyczne
Imprezy kulturalne
(masowe)
Rozrywka
(dyskoteki, kluby)
Gościnność
Gastronomia
Życzliwość
mieszkańców
Atmosfera
miejscowości
Zintegrowany
indykator
wizerunku miasta

BARDZO
DOBRZE

DOBRZE

MOŻE
BYĆ

ŹLE

BARDZO
ŹLE

INDYKATOR

6,3

28,7

23,9

3,1

0,2

3,6

7,3

42,6

27,6

2,5

0,1

3,7

7,6

30,4

37,3

13,5

3,6

3,3

7,6

41,4

29,1

8

2,3

3,5

8

35,5

30,5

6

1,4

3,5

8,6

39,4

31,1

10,1

0,9

3,5

10,1

35,2

27,8

5,4

0,2

3,6

10,5

35,2

35,5

9

2,4

3,5

10,7

35,6

25,2

4,1

0,1

3,7

11

30,3

25,7

8

0

3,6

11,4

40,7

19

2,3

0,2

3,8

13,8

39,5

22,5

5,9

0,2

3,7

13,9

36,5

23,4

5

0,2

3,7

18,1

29,5

18,1

2,3

0,1

3,9

21,2

34,3

24,7

2,1

0,2

3,9

26,9

34,7

11,7

0,9

0,1

4,2

27,4

49,6

16,5

2,1

0,4

4,1

29,7

51,7

13,4

1,2

0,5

4,1

35,2

48,4

12,8

1,5

0,4

4,2

39,2

51,4

6,7

1,3

0,2

4,3

16,2

38,5

23,1

4,7

0,7

3,8
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Tabela 2. Ocena wybranych elementów oferty turystycznej Krakowa przez
odwiedzających gości zagranicznych w roku 2013 (w %)*
OCENA OFERTY
Toalety publiczne
Czystość
na ulicach
Oznakowanie
turystyczne
Dojazd
do miejscowości
Informacja turyst.
Jakość obsługi
turystycznej
Bezpieczeństwo
Możliwość
płatności kartą
kredytową
Dostępność
bankomatów
Transport lokalny
Usługi
przewodnickie
Dostępność
do Internetu
Baza noclegowa
Imprezy kulturalne
– wydarzenia muz.
Imprezy kulturalne
(masowe)
Gościnność
Gastronomia
Rozrywka (kluby,
dyskoteki, puby)
Atmosfera
miejscowości
Życzliwość
mieszkańców
Zintegrowany
indykator
wizerunku miasta

BARDZO
DOBRZE

DOBRZE

MOŻE
BYĆ

ŹLE

BARDZO
ŹLE

INDYKATOR

8,4

42,6

30,7

8,5

1,6

3,5

9,5

41,9

31,6

10,5

1,8

3,5

12

45,6

27,6

2,4

0,4

3,8

12,1

37,4

32,4

7,5

2

3,5

12,1

39,3

28,2

8,2

0,5

3,6

12,5

41,5

29,7

5,1

0,6

3,7

12,6
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31,7

7,1

1,5

3,6

13,3

40,8

29,9

4,3

0,4

3,7

13,5

40,4

25,9

7,6

0,5

3,7

14,3

41,4

25,6

5,1

0,5

3,7

15,2

47,1

22,9

2,4

0

3,9

16,6

40,1

26,3

5,2

2,4

3,7

18,1

54,9

17,6

3,6

0,3

3,9

19,3

36,1

24,5

4,2

0,4

3,8

20,1

35

29,8

2,7

0,5

3,8

27,4

49,6

16,5

2,1

0,4

4,1

30,2

48,8

16,6

2,1

0,5

4,1

31,6

44,1

13,8

1,1

0,1

4,2

35,3

54,1

9

0,6

0,4

4,2

35,9

47,8

12,5

0,7

0,1

4,2

18,5

43,6

24,1

4,6

0,7

3,8
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Kolejnym istotnym elementem oceny, kształtującym opinię
o Krakowie, jest gościnność mieszkańców, która podobnie jak atmosfera
miasta była w dotychczasowych badaniach zawsze bardzo wysoko oceniana
przez odwiedzających. W 2013 roku gościnność także zostaje oceniona
bardzo przychylnie i w obu badanych grupach najwyższe oceny stanowią
77% wskazań. Również i w tym przypadku możemy zauważyć zmniejszającą
się ilość ocen bardzo dobrych i wzrost ocen pozytywnych (może być).
Podobne tendencje można zaobserwować, analizując opinie gości na temat
życzliwości mieszkańców Krakowa, która oceniana jest ciągle bardzo
wysoko4. Chociaż w obu badanych grupach najwyższe oceny stanowią 84%,
jednak i w tym przypadku zmniejsza się liczba ocen bardzo dobrych,
a proporcjonalnie zwiększa liczba ocen pozytywnych. W 2013 roku, tak jak
w roku poprzednim, podobne zdanie o gościnności i życzliwości
mieszkańców Krakowa mieli zarówno goście krajowi, jak i zagraniczni.
W poprzednich latach opinia gości zagranicznych na temat gościnności
i życzliwości mieszkańców Krakowa zawsze była lepsza niż opinia gości
krajowych. Można stwierdzić, że pomimo pewnego spadku ocen, goście
przyjeżdżający do miasta w dalszym ciągu bardzo wysoko oceniają
specyficzną ofertę Krakowa, na którą składają się atrakcje, świadczone usługi,
gościnność i życzliwość mieszkańców, tworzące łącznie charakterystyczną
atmosferę miejsca, którą można zamknąć w pojęciu genius loci.
Niezmiennie bardzo ważną pozycję w pozytywnym obrazie miasta
zajmuje szeroko rozumiana rozrywka. Jest to szczególna sfera usług, z której
korzystają i dobrze ją oceniają generalnie wszyscy odwiedzający miasto goście,
5
tak zagraniczni, jak i krajowi . W 2013 roku z oferowanej w mieście rozrywki
chętniej korzystali goście zagraniczni (91%) niż krajowi (74%), podobnie
oceniając poziom oferowanych usług.
Istotny atut turystyczny Krakowa, jakim są lokale i usługi
gastronomiczne, utrzymuje w 2013 roku wysoką pozycję w ocenie turystów
zagranicznych i krajowych (bardzo dobrze lub dobrze oceniło łącznie prawie
79% gości zagranicznych i 81% gości krajowych) 6. Należy jednak zwrócić
uwagę na wzrost opinii pozytywnych, kosztem bardzo dobrych, wyrażanych
przez gości zagranicznych. Utrzymywanie dobrego poziomu usług
gastronomicznych jest dużym wyzwaniem dla Krakowa, ponieważ
we współczesnej turystyce miejskiej głównym sposobem spędzania wolnego

4

Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku. MOT Kraków 2012.
On-line, recenzja: prof. dr hab. Kozioł L., prof. dr hab. Nowakowska A., dr hab. Kaganek K.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
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czasu, obok spacerów po mieście oraz preferowanej i szeroko rozumianej
rozrywki, są właśnie pobyty w lokalach gastronomicznych.
Wydarzenia kulturalne, imprezy masowe i muzyczne, stanowiące
ważny element oferty turystycznej Krakowa, w 2013 roku były dobrze
oceniane przez gości zagranicznych i krajowych, jednak poziom ocen bardzo
dobrych był porównywalny z ocenami pozytywnymi (może być).
W kolejnych latach należy zwrócić uwagę, czy obrany przez miasto kierunek
związany z podnoszeniem jakości imprez kulturalnych jest właściwie
realizowany.
Informacja turystyczna i oznakowanie turystyczne w opiniach gości,
zarówno krajowych, jak i zagranicznych, spełniają swoje zadanie, gdyż
ocenili te usługi jako dobre lub odpowiednie (może być). Goście zagraniczni
częściej wyrażali swoje opinie, ale rozkład ocen był podobny. Tyko 8% w obu
badanych grupach oceniło poziom tych usług jako zły.
Dostępność komunikacyjna Krakowa, która w ostatnich latach
uzyskiwała coraz większe uznanie wyrażające się ocenami dobrymi i bardzo
dobrymi, w 2013 roku uległa pogorszeniu – dominowały oceny dobre
(krajowi – 35%, zagraniczni – 37%) i pozytywne (krajowi – 35%, zagraniczni
– 32%). Jednak tyko nieznacznie, w granicach 2%, wzrósł odsetek ocen
negatywnych.
W ocenie transportu lokalnego wzrósł poziom zadowolenia gości
zagranicznych, których opinia o komunikacji miejskiej zawsze jest lepsza
niż gości krajowych7. Baza noclegowa w Krakowie, która należy do jednych
z najważniejszych elementów oferty turystycznej miasta, w dalszym ciągu
budzi uznanie gości. Jednak, chociaż turyści zagraniczni w 2013 roku oceniali
usługi noclegowe dobrze (55%) i bardzo dobrze (18%), zauważalny jest w tej
ocenie spadek o 10% na rzecz ocen przeciętnych. Wśród gości krajowych
także odnotowujemy wyraźny spadek (16%) ocen bardzo dobrych. Utrzymuje
się natomiast, odnotowany po raz pierwszy w 2012 roku, podobny rozkład
8
ocen w obu badanych grupach .
Ocena usług przewodnickich w Krakowie, przyznana przez gości
zagranicznych (w 2012 r. uległa znacznej poprawie), utrzymała się w 2013
roku na wysokim poziomie. Natomiast wśród odwiedzających Kraków gości
krajowych opinia na temat usług przewodnickich wyraźnie uległa pogorszeniu
w stosunku do poprzedniego roku. O ile w 2012 roku oceny bardzo dobre
i dobre stanowiły 74%, o tyle w 2013 roku tylko 35%. Nie oznacza to jednak
istotnego wzrostu ocen złych, a może to świadczyć jedynie,
np. o zawirowaniach na rynku usług przewodnickich po „reformie Gowina”
7
8

Ibidem.
Ibidem.
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dopuszczającej do wykonywania funkcji przewodnika każdego, kto uważa,
że jest przewodnikiem. Prawdopodobnie w pierwszej kolejności najłatwiej
było „konkurencji” wkroczyć w obszar oprowadzania w języku polskim.
Czystość na ulicach Krakowa jest łatwo obserwowalna, zatem bardzo
chętnie oceniana przez odwiedzających miasto. Opinię wyraziło 92,5% gości
krajowych oraz 95,3% zagranicznych; była to opinia dobra i pozytywna
(może być), jednak w porównaniu z 2012 rokiem uległa pogorszeniu. Należy
zwrócić uwagę, że poziom czystości miasta musi ulegać stałej poprawie,
ponieważ w znacznym stopniu wpływa na kształtowanie opinii i na ocenę
Krakowa jako centrum turystycznego. Toalety publiczne w Krakowie,
stosunkowo wysoko ocenione w 2012 r., nie zyskały już tak dużej
przychylności w opinii gości krajowych i zagranicznych, chociaż łącznie 73%
przyznanych ocen dobrych i pozytywnych (może być) wśród gości
zagranicznych i 71% wśród gości krajowych daje pozytywny wynik 9.
Jakość obsługi turystycznej, bardzo dobrze oceniona w 2012 r. (oceny
dobre i bardzo dobre wystawiło 80% gości zagranicznych i 74% krajowych),
nie uzyskała tak dobrych opinii w 2013 r. Zmniejszyła się liczba ocen bardzo
dobrych, a wzrosła pozytywnych i to w obu badanych grupach. Niezmiennie
10
lepszą opinię wyrażali goście zagraniczni niż krajowi .
Sieć punktów handlowo-usługowych akceptujących płatności przy
użyciu kart płatniczych równie dobrze w 2013 r. ocenili goście krajowi
i zagraniczni. Podobnie został oceniony poziom nasycenia miasta
bankomatami. Można przyjąć, że odwiedzający Kraków nie mają trudności
w dokonaniu płatności bezgotówkowych oraz z wypłatą gotówki
w bankomatach.
Dostęp do Internetu nie budzi zastrzeżeń zarówno gości
zagranicznych, jak i krajowych. Przez obie badane grupy został oceniony jako
dobry lub bardzo dobry. Pomimo jednak stałego rozwoju sieci internetowej,
duży odsetek badanych określił ten dostęp jako pozytywny (może być) i może
to wynikać z faktu, że dostępność sieci internetowej jest traktowana nie jako
usługa, ale jako naturalny element infrastruktury odwiedzanego miejsca.
Odnotować również należy bardzo niski odsetek ocen złych i bardzo złych
związanych z dostępnością do Internetu. Oznaczać to może, że turyści
zainteresowani w Krakowie dostępem do Internetu dostęp ten bez większych
problemów uzyskują.
Nie uległa znaczącym zmianom opinia gości na temat bezpieczeństwa
w mieście. Kraków w 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, był
generalnie odbierany jako miasto bezpieczne. Należy jednak zwrócić uwagę,
9

Ibidem.
Ibidem.
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że chociaż dominującą oceną była ocena dobra i pozytywna, to odsetek opinii
negatywnych jest już stosunkowo znaczący. Poziom bezpieczeństwa jako zły
11
wskazało 7% gości zagranicznych i 10% gości krajowych .
W 2013 r. ocena wybranych elementów oferty turystycznej miasta nie
uległa znaczącym różnicom w stosunku do wyników uzyskanych
w poprzednim roku. W celu zweryfikowania tych obserwacji zastosowano
w badaniach autorski Zintegrowany wskaźnik wizerunku miasta Krakowa
w ocenie turystów krajowych i zagranicznych. 12
Rysunek 1. Zintegrowany wskaźnik wizerunku miasta Krakowa
w ocenie turystów krajowych i zagranicznych. *

3 ,8
1
3 ,8
1

11

Ibidem.
Wskaźnik zintegrowany – indykator – został po raz pierwszy wykorzystany w badaniach
pilotażowych ruchu turystycznego na pograniczu polsko-słowackim [Borkowski K., Janigová
E., Bednarová V., Łabaj M., Sobczuk J., Kovačic M., Jaśko P.: Raport z pilotażowych badań
na pograniczu polsko-słowackim, praca zbiorowa, red. Borkowski K., WSTiE – Sucha
Beskidzka – KU – Rużomberok 2012, a następnie w raporcie końcowym: Borkowski K.,
Grabiński T., Mazanek L., Seweryn R., Wilkońska A.: Ruch turystyczny w Krakowie w 2012
roku. MOT, Kraków 2012.
On-line, recenzja: prof. dr hab. Kozioł L., prof. dr hab. Nowakowska A., dr hab. Kaganek K.
12
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Ocena wysokości cen w stosunku do jakości usług
Odwiedzający Kraków w 2013 roku wyrażali również swoją opinię
na temat wysokości cen w stosunku do jakości świadczonych usług,
korzystając z trzystopniowej skali ocen: ceny niskie, odpowiednie, wysokie.
Niezmiennie goście zagraniczni i krajowi najchętniej wyrażali swoją
opinię dotyczącą stosunku cen do jakości świadczonych usług w zakresie
usług gastronomicznych oraz noclegowych. Bez względu na deklarowany cel
przyjazdu, te podstawowe w turystyce usługi podlegają obserwacji i ocenie
gości zarówno z nich korzystających, jak i tych, którzy z nich rezygnują.
Dla 70% gości zagranicznych w 2013 r. ceny usług noclegowych były
odpowiednie w stosunku do ich jakości i opinie te nie uległy istotnym
zmianom w porównaniu z 2012 r. (74% wskazań) 13. W tej grupie badanych
gości wzrósł natomiast odsetek wyrażanych opinii, że ceny świadczonych
usług noclegowych są wysokie (z 5,7% w 2012 r. do 10,8% w 2013 r.)
i wskaźnik ten wrócił do poziomu z 2011 r. Zmniejszyła się natomiast o 4,8%
liczba wskazań, że ceny usług noclegowych są niskie w stosunku do ich
jakości. W opinii gości krajowych na temat cen usług noclegowych w 2013 r.
należy o 9% odnotować spadek wskazań, że ceny są wysokie
oraz utrzymującą się opinię, że ceny usług noclegowych są odpowiednie
w stosunku do poziomu ich świadczenia.
Ceny usług gastronomicznych w stosunku do jakości świadczonych
usług są w opinii gości zagranicznych odpowiednie (podobnie jak
w przypadku cen usług noclegowych), ale również i tu wzrosła liczba
wskazań, że ceny są wysokie (z 5,4% w 2012 r. do 14,5% w 2013 r.)
i o 6% zmniejszyła się liczba odpowiedzi, że ceny są niskie. Opinia gości
krajowych dotycząca usług gastronomicznych w 2013 r. w stosunku do badań
z poprzedniego roku nie uległa zasadniczym zmianom. W dalszym ciągu dla
ponad 30% badanych gości krajowych ceny usług gastronomicznych są
wysokie.
Zdaniem gości zagranicznych i krajowych usługi rozrywkowe
(dyskoteki, puby, kluby) mają odpowiednią cenę w stosunku do ich jakości.
Liczba wskazań ceny odpowiedniej utrzymała się kolejny rok na tym samym
poziomie, tak w grupie badanych gości krajowych, jak i zagranicznych.
Również w takich samych proporcjach w obu badanych grupach utrzymały
13

Ruch turystyczny w Krakowie w 2013 roku. MOT, Kraków 2013.
On-line, recenzja: prof. dr hab. Nowakowska A., prof. dr hab. Kozioł L., dr hab. Kaganek K.
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się odpowiedzi skrajne (dla 23% gości zagranicznych ceny były niskie,
a dla 22% gości krajowych ceny te były wysokie). Z tej formy usług
w 2013 r., tak jak w latach poprzednich, korzystali równie często goście
krajowi i zagraniczni.
Imprezy kulturalne, jeden z najważniejszych elementów oferty
turystycznej miasta jako ośrodka kultury, w opinii gości zagranicznych
należały do usług właściwie wycenionych w stosunku do ich jakości. O ile
w poprzednich badaniach znaczny procent gości zagranicznych określał ceny
usług kulturalnych jako niskie (26% w 2012 r.), to w 2013 r. już takich
wskazań było tylko 15%. W grupie gości krajowych utrzymuje się podobny
rozkład opinii określających ceny usług kulturalnych jako odpowiednie
i drogie, przy nielicznym odsetku wskazań, że ceny te są niskie.
Tabela 3. Ocena wysokości cen w stosunku do jakości świadczonych usług
dokonana przez odwiedzających Kraków turystów zagranicznych w 2013 r. (w %)*
Cena do jakości – TUR. ZAGR. %
1. Ceny – noclegi
2. Ceny – gastronomia

Wysoka Odpowiednia
10,8%
70,2%

3. Ceny – teatr, kino
4. Ceny – usługi przewodnickie
5. Ceny – transport lokalny
6. Ceny – muzea
7. Ceny – imprezy kulturalne
8. Ceny – baza sportowa – rekreacyjna
9. Ceny – kluby, dyskoteki, puby
10. Ceny – inne
WSKAŹNIK ZINTEGROWANY

Niska Indeks
15,4%
2,0

14,5%

57,0%

25,7%

2,1

6,4%
10,8%
9,9%
10,1%
9,9%
6,6%
7,1%
0,2%

45,5%
52,9%
52,8%
59,3%
54,7%
45,5%
59,0%
4,0%

11,5%
13,2%
18,8%
19,7%
15,5%
14,0%
22,7%
0,7%

2,1
2,0
2,1
2,1
2,1
2,1
2,2
2,1

50,09% 15,72%

2,09

8,63%

Ocena jakości oferty krakowskich muzeów w stosunku do cen biletów
w 2013 r. nie uległa znaczącym zmianom w opiniach gości zagranicznych
i jest odbierana jako odpowiednia i niska. Możemy jednak zauważyć
zmniejszający się odsetek odpowiedzi, że cena jest niska i nieznaczny (3%)
wzrost wskazań, że cena jest wysoka. W opinii gości krajowych należy
odnotować spadek odpowiedzi uznających cenę usług muzealnych jako
wysoką – z 29% w 2012 roku do 20% w 2013 roku. W obu badanych grupach
utrzymała się ilość osób udzielających odpowiedzi, przy czym goście
zagraniczni udzielili ich aż o 15% więcej niż goście krajowi.
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Kino, teatr i imprezy masowe w dalszym ciągu nie stanowią
podstawowej formy spędzania czasu w Krakowie i są stosunkowo rzadko
poddawane ocenie, zarówno przez gości zagranicznych, jak i krajowych.
Możemy jednak zaobserwować, że w 2013 r. nastąpił kolejny, o ponad 10%
wzrost ilości uzyskanych opinii od gości zagranicznych. Wyrażający opinię
goście zagraniczni najczęściej wskazują, że ceny są odpowiednie i niskie.
Natomiast dla gości krajowych ceny te są odpowiednie i wysokie.
Transport lokalny i ceny usług transportowych w 2013 r. były
podobnie jak w roku poprzednim chętnie oceniane przez gości w obu
badanych grupach (ponad 80%). Utrzymuje się opinia gości krajowych,
że ceny usług transportu lokalnego są wysokie. W opinii gości zagranicznych
dominuje ocena, że ceny są odpowiednie, ale w tej grupie badanych,
w porównaniu z 2012 rokiem, wyraźnie spadł odsetek wskazań, że ceny tych
usług są niskie (zmiana o 12%).
Opinia gości zagranicznych i krajowych na temat cen za usługi
przewodnickie w stosunku do ich jakości uległa w ostatnim roku takim
zmianom, jakim uległa opinia o większości poddawanych ocenie usług.
I w tym przypadku, przy dominującej liczbie odpowiedzi wskazujących,
że ceny są odpowiednie, goście zagraniczni rzadziej niż w poprzednich latach
wskazywali że ceny usług są niskie(10%),. Goście krajowi natomiast rzadziej
wskazywali, że ceny tych usług są wysokie(10%). W obu badanych grupach
utrzymał się wysoki poziom ilości wyrażanych opinii.
Baza sportowo-rekreacyjna Krakowa jest równie rzadko jak kina
i teatry oceniana przez gości krajowych i zagranicznych. Goście zagraniczni,
poddający ocenie jakość usług w stosunku do cen, w zdecydowanej
większości uznali, że ceny są odpowiednie do jakości (45%), a także,
w znacznym odsetku, że są niskie (14%), chociaż w tej ostatniej ocenie,
możemy odnotować spadek wskazań o 10%. Wśród gości krajowych należy
odnotować 6% spadek wskazań określających ceny tych usług jako wysokie.
Analizując opinie na temat cen poszczególnych usług w stosunku do poziomu
świadczeń, w obu badanych grupach zauważyć można tendencję odbierania
tych cen jako odpowiadających jakości. Chociaż w dalszym ciągu ceny
aprobowane przez gości zagranicznych nie uzyskują aprobaty wśród gości
krajowych, to różnice w ocenie systematycznie ulegają zmniejszeniu.
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Tabela 4. Ocena wysokości cen w stosunku, do jakości świadczonych usług
dokonana przez odwiedzających Kraków turystów krajowych w 2013 r. (w %)*
Cena do jakości – TUR. KRAJ. %
1. Ceny – noclegi

Wysoka Odpowiednia Niska Indeks
35,3%
46,3% 3,9%
1,6

2.

Ceny – gastronomia

32,8%

52,7% 10,7%

1,8

3.

Ceny – teatr, kino

16,2%

39,8%

5,5%

1,8

4.

Ceny – usługi przewodnickie

19,6%

34,5%

4,9%

1,8

5.

Ceny – transport lokalny

34,9%

44,8%

5,7%

1,7

6.

Ceny – muzea

20,3%

50,3%

6,0%

1,8

7.

Ceny – imprezy kulturalne

22,0%

46,6%

4,8%

1,8

8.

Ceny – baza sportowa – rekreacyjna

19,2%

39,7%

4,1%

1,8

9.

Ceny – kluby, dyskoteki, puby

22,4%

45,0%

7,2%

1,8

2,0%

2,0%

0,3%

1,6

40,17% 5,31%

1,75

10. Ceny – inne
WSKAŹNIK ZINTEGROWANY

22,47%

Może to świadczyć o stabilizacji oferty i właściwej wycenie
poszczególnych usług, ale również o zmianach w postrzeganiu i odbiorze
Krakowa jako miejsca destynacji turystycznej.
W celu lepszego zobrazowania wyrażanych opinii, w tej ocenie
również zastosowano zintegrowany wskaźnik oceny wysokości cen
w stosunku do jakości świadczonych usług. 14

14

„Wytworzenie zobiektywizowanego obrazu danej destynacji ma bardzo istotne znaczenie
w przekazywaniu w sposób niekomercyjny wyników badań zainteresowanym stronom, w tym
również turystom skłonnym udać się w podróż w danym kierunku. Osoby te dziś albo muszą
zaufać przedsiębiorcom turystycznym hołdującym zasadzie: aliud est facere, aliud est dicere ,
że jest to „wymarzona”, „rajska” destynacja albo zbierać informacje o danym miejscu
na własną rękę.” W analizie informacji o danej destynacji warto pamiętać również, że „istnieje
bardzo perfidny sposób kłamania – przez milczenie.” Borkowski K.: Wizerunek destynacji
turystycznej – element produktu turystycznego, w: Zeszyty Naukowe WSTiE, nr 3/2013, s. 71.
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Rysunek 2. Zintegrowany wskaźnik oceny wysokości cen w stosunku do jakości
świadczonych usług dokonany przez odwiedzających Kraków turystów w 2012 r. *

Rysunek 3. Wskaźnik zintegrowany oceny wysokości cen w stosunku do jakości
świadczonych usług dokonany przez odwiedzających Kraków turystów w 2013 r. *
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Rysunek 4. Zintegrowany wskaźnik oceny wysokości cen w stosunku do jakości
świadczonych usług dokonany przez odwiedzających Kraków turystów w 2013 r. *

Podsumowanie
Prowadzone w Krakowie badania, które wpisują się w zalecenia
Komisji Europejskiej, 15 dotyczące budowania przez wszystkie podmioty
zainteresowane rozwojem usług turystycznych na swoim terenie strategii
na rzecz zapewniania zadowolenia konsumentów, dają możliwość
weryfikacji prowadzonych działań w zakresie rozwoju oferty turystycznej
miasta.
Chociaż w 2013 r. subiektywna ocena wybranych elementów
tej oferty w dalszym ciągu jest dobra i nie uległa znaczącym zmianom
w porównaniu z ocenami uzyskanymi w poprzednich latach, należy zwrócić
uwagę, że jest mniej entuzjastyczna. Wyraża się to większą ilością
przyznawanych ocen dobrych, a nawet pozytywnych w stosunku do ilości
ocen bardzo dobrych. Oceny te, rzecz jasna, nie świadczą jednoznacznie
o obniżeniu poziomu oferty turystycznej miasta, ale prowokują do wysunięcia
wniosku, że wymagania turystów, dotyczące poziomu oferty turystycznej
Krakowa, który zaznaczył swoją obecność na mapie europejskich destynacji
turystycznych, są coraz większe. Z badań wynika, że podstawowym
czynnikiem decydującym o konkurencyjności miasta powinna być wysoka
jakość świadczonych usług.
15

Proposal for a Council Recommendation on European Tourism Quality Principles. European
Commission, Brussels, 20.2.2014, COM(2014), 85 final 2014/0043 (NLE), p.11-12.
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/quality-label/index_en.htm
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PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W WIZERUNKU MARKI„KRAKÓW”
WŚRÓD TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH
Similarities and differences in the brand image of “Kraków”
among foreign tourists
Abstract
The purpose of the article is to present the similarities and differences in the brand
image of one of the most recognizable tourist places in Poland – Krakow – among the
foreign guests visiting the city. The concept of brand was explained as well as its
elements were identified. The particular attention was focused on the image and the
factors, which create it. The empirical database of this study is constituted by the
results of the research of tourist traffic, conducted in Krakow in 2012. On their basis,
using the Kruskal-Wallis ANOVA test, there were identified 8 hard and 5 soft factors,
which essentially are differentiating the brand image “Krakow” among the foreign
guests. Then, using the Ward's method, on the basis of these factors, 3 national groups
of guests visiting the city, which have the similar perception of brand “Krakow”, were
separated. At the same time there was proven the predominant importance of soft
factors in creating the image place branding.
Keywords: brand, image, tourists, hard factors, soft factors, Krakow

Wstęp
Za pierwsze przejawy nadawania marki można uznać żądania
średniowiecznych cechów, aby rzemieślnicy umieszczali swoje znaki
na wyrobach, co miało je chronić przed niską jakością. Jednak według
badaczy początki stosowania marki sięgają XVI wieku, kiedy to, jak się
wydaje, podstawowym zadaniem owego oznaczenia było identyfikowanie
produktu z producentem1. Potencjał drzemiący w tym rozwiązaniu szybko
sprawił, że kreowanie marek stało się silną tendencją2. Obecnie to one
wyznaczają standardy i reguły gry, także na rynku turystycznym. I choć
najnowsze koncepcje (jak np. CRM) kładą przede wszystkim nacisk
na orientację na klienta, a nie na orientację produktową (a do takowej
należałoby zaliczyć markę), to jednak orientacja na klienta wymusza tak czy
inaczej dbałość o produkt (poprzez doskonalenie strategicznie ważnych jego
cech), a tym samym troskę o markę. W rzeczywistości więc zagadnienie
marki i jej budowania nie zostało zepchnięte na margines przez wpływ
1
2

Kall J.: Silna marka. Istota i kreowanie, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 2001, s. 11.
Kotler P.: Marketing, Rebis, Poznań 2005, s. 427.
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współczesnych koncepcji zarządzania. Zresztą te ostatnie w istocie rzeczy nie
skłaniają do odrzucania dawnych orientacji, lecz do ich wzbogacania 3.
Celem artykułu jest zaprezentowanie podobieństw i różnic
w wizerunku marki jednego z najbardziej rozpoznawalnych turystycznie miast
w Polsce – Krakowa – wśród gości zagranicznych. W oparciu o wyniki badań
ruchu turystycznego, przeprowadzonych w Krakowie w 2012 r.,
zidentyfikowano grupy narodowe odwiedzających miasto charakteryzujące
się podobnym postrzeganiem marki „Kraków”. Analizy empiryczne
poprzedzono dyskusją na temat pojęcia marki oraz jej elementów. Szczególną
uwagę skupiono na wizerunku i kreujących go czynnikach.
Istota i elementy marki
Marka (ang. brand) to pojęcie rozmaicie rozumiane przez naukę
i praktykę, a także różnie interpretowane w procesie zarządzania
marketingiem. Klasyczna już definicja marki, zaproponowana przez AMA
(ang. American Marketing Association) w 1960 r., brzmiała następująco:
„Marka to nazwa, termin, znak, logo, kolor, wzór lub kombinacja tych
elementów, stworzona w celu zidentyfikowania produktu i odróżnienia go od
konkurentów”4. Definicja ta kładzie nacisk na znaczenie wizualnych
elementów marki jako podstaw służących do rozróżniania produktów
konkurencyjnych. Obecnie takie podejście wydaje się jednak
niewystarczające. Szczególnie użytecznym narzędziem, które pomaga
zrozumieć istotę marki, jest natomiast tzw. „góra lodowa brandingu”.
Jej szczytem jest to, co można zobaczyć – elementy znajdujące się „nad
powierzchnią wody”, tj. część wizualna (słowa i symbole). Według
H. Davidsona (jednego z wiodących brytyjskich naukowców i praktyków
w dziedzinie marketingu) elementy te stanowią jednak tylko 15% „góry
lodowej brandingu”. To, co natomiast liczy się najbardziej, bo daje markom
przewagę konkurencyjną (pozostałe 85%), znajduje się „pod powierzchnią
wody” i jest na pierwszy rzut oka niewidoczne5. Chodzi tu o wiązkę
różnorakich wartości, których marka dostarcza, tak producentowi,
jak i nabywcy6. Do marki należy zatem podejść holistycznie jako do pewnego
3

Jerschina J.: Co to jest wartość marki (Brand Equity)? (1), CEM Instytut Badań Rynku
i Opinii Publicznej, http://www.cem.pl/?a=pages&id=47 (14.04.2014).
4
Alexander R. S.: Marketing Definitions: A Glossary of Marketing Terms, American
Marketing Association, Committee on Definitions, Chicago 1984, s. 9.
5
Davidson H.: Even More Offensive Marketing, Penguin, London 1997, s. 376.
6
Zob. Seweryn R.: Kryzys gospodarczy a ewolucja marki Kraków w opinii hiszpańskich
turystów, „Współczesne Zarządzanie. Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu”
nr 1/2013, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ, Kraków 2013, s. 52.
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zjawiska obejmującego możliwy do zidentyfikowania produkt (dobro, usługę,
osobę, miejsce), uzupełniony o wartości (rozumiane jako różnica pomiędzy
korzyściami a kosztami), uznane przez nabywcę lub użytkownika
za odpowiednie, tj. takie, które w najwyższym stopniu zaspokajają jego
potrzeby7.
Wielu autorów z dziedziny marketingu uważa, że tworzenie marki
może być skutecznym narzędziem konkurencyjnym wtedy, gdy odpowiada
ona osobowości użytkownika. Specyficzna komunikacja między marką
a klientem prowadzi do powstania między nimi więzi analogicznej do relacji
międzyludzkich, a im bardziej jesteśmy do innej osoby podobni, tym ta osoba
wydaje się nam (w subiektywnym odczuciu) bardziej atrakcyjna. Stąd też
marka określana jest często jako symboliczne narzędzie marketingowe,
obdarzone taką osobowością, jakiej pożądają (jaką chcieliby być obdarzeni)
jej użytkownicy8.
Osobowość to jednak tylko jeden z poziomów znaczeniowych marki.
Rozpatrując markę jako skomplikowany symbol, należy zauważyć, że może
on mieć aż sześć znaczeń 9. Poziomy te można ułożyć w pewną piramidę,
w której najniżej znajdują się cechy produktu (bo marka na początku kojarzy
się z pewnymi cechami, np.: skład, dane techniczne, kolor, smak, cena), wyżej
– wynikające z cech korzyści dla klienta (cechy muszą się przekładać
na korzyści, np.; trwałość, niezawodność, bezpieczeństwo, prestiż),
a na szczycie – związane z marką przekonania i wartości10, czyli:
- wizerunek producenta – marka mówi o atutach wytwórcy (np. jego
sukcesy, osiągnięcia);
- osobowość, która odpowiada na pytanie: Kim byłaby marka, gdyby
była istotą ludzką? – marka może przywoływać pewną osobowość
(np. typ człowieka, zwierzę);
- kultura – marka może być odzwierciedleniem określonej kultury
(np. niemieckiej – dobra organizacja);
- użytkownik, czyli ten, kto respektuje korzyści i cechy produktu,
a także związane z nim przekonania i wartości – marka nasuwa typ
klienta, który kupuje i użytkuje dany produkt (np. młodzież).
7

Por. de Chernatony L., McDonald M.: Creating Powerful Brands in Consumer, Service and
Industrial Markets, Butterworth-Heinemann, Oxford 2003, s. 25.
8
de Chernatony L.: Marka. Wizja i tworzenie marki, Gdańskie Wyd. Psychologiczne, Gdańsk
2003, s. 44-45.
9
Kapferer J. N.: Strategic Brand Management: New Approaches to Creating and Evaluating
Brand Equity, Kogan Page, London 1992, s. 38; szerzej: Aaker J. L.: Dimensions of Brand
Personality, “Journal of Marketing Research”, sierpień 1997, s. 347-356.
10
Keller K. L.: Building Customer-Based Equity: A Blueprint for Creating Strong Brands,
„Marketing Management”, lipiec-sierpień 2001, s. 15-19.
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Akcentowanie samych cech jest najmniej pożądane, ponieważ
nabywca zainteresowany jest bardziej korzyściami. Istota marki dotyczy
jednak jeszcze głębszych, abstrakcyjnych celów, jakie konsumenci usiłują
osiągnąć za jej pomocą11. Chodzi tutaj nie o racjonalizm (czyli funkcje
produktu), lecz o oddziaływanie na emocje 12, które pozostają na długo
w sercach i umysłach odbiorców docelowych.
Niejako podsumowaniem zaprezentowanych definicji jest ta, która
mówi, że marka to wielowymiarowy zbiór elementów symbolicznych oraz
wartości funkcjonalnych i emocjonalnych, które wspólnie tworzą pewien
unikalny zestaw skojarzeń istniejących w świadomości społecznej 13,
pozwalający odróżnić produkt, firmę, osobę lub miejsce od konkurencji.
Takie określenie marki przyjęto do potrzeb niniejszego opracowania. Wynika
bowiem z niego, że marka jest narzędziem konkurencyjnym, łączącym
w sobie wartości funkcjonalne z emocjonalnymi. Pierwsze podlegają wycenie
racjonalnej, są oparte na faktach i są to cechy i korzyści z produktu;
to, co produkt o określonej marce posiada, np. darmowy dostęp do Internetu
w hotelowym pokoju, odpowiedni kąt nachylenia stoku narciarskiego. Z kolei
wartości emocjonalne podlegają ocenie afektywnej14, a odnoszą się
do sposobu dostarczenia wartości funkcjonalnych (np.: wiedza, umiejętności,
kultura personelu), do tego, co czuje nabywca, gdy konsumuje produkt
o określonej marce. Są one zwykle związane z pozytywnymi motywami
zakupu jak przyjemne doznania zmysłowe (np.: zachwyt, estetyka, prestiż)
czy stymulacja intelektualna (np.: poszerzenie horyzontów, rozwój
osobowości).
Czynniki kreujące wizerunek marki miejsca
Jak już wcześniej podkreślano, aby stworzyć markę odnoszącą sukces
(tzw. „dobrą markę”) trzeba kreować ją wg podejścia zorientowanego
na konsumenta. To z kolei, jak konsument postrzega markę, to jej wizerunek,

11

Seweryn R.: Wizerunek marki „Kraków” wśród brytyjskich turystów, „Zeszyty Naukowe
Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 511, seria: „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 26:
Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Specyfika marki we współczesnej
gospodarce, red. Ros G., Smalec A., Wydawnictwo Naukowe US, Szczecin 2008, s. 336.
12
Gobe M.: Emotional Branding, Allworth Press, New York 2001.
13
Por. de Chernatony L., McDonald M., Wallace E.: Creating Powerful Brands, ButterworthHeinemann, Oxford 2011, s. 63.
14
L. de Chernatony, M. McDonald, Creating powerful Brands in Customer, Service and
Industrial Markets, Elsevier Butterworth-Heinemann, Oxford 2003, s. 25.
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czyli subiektywne wyobrażenie marki15. Potocznie określa się go więc jako
zbiór cech i asocjacji, jakie przypisują marce konsumenci16.
Wg definicji słownika terminów marketingowych wizerunek to cechy,
które konsumenci kojarzą z konkretną marką, określane przy pomocy słów
nazywających ludzkie zachowania i pragnienia, ale które jednocześnie
odnoszą się do jakości i ceny, a także sytuacji użytkowania produktu danej
marki17. Wiele metod badań wizerunku oparto na tej definicji. Jest ona
bowiem typowa w tym sensie, że sprowadza wizerunek do skojarzeń,
ale niestety do wszelkich skojarzeń, a człowiek jest istotą wysoce kreatywną
i produkuje tych skojarzeń wiele. Tymczasem praktyk marketingu chce
poznać wizerunek swojej marki po to, by nań oddziaływać. Musi więc
wiedzieć, co i z jakich powodów jest w owym wizerunku ważne, co stanowi
o wartości marki. Z masy luźnych wszelkich skojarzeń musi on zatem
wydobyć te, które istotnie mają pozytywny i względnie silny wpływ
na dyspozycje do kupna, te, które są instrumentalne, nieneutralne wobec
poszczególnych etapów procesu decyzyjnego. Określenie wizerunku
sprowadzające to zjawisko do zbioru wszelkich skojarzeń nie ma więc
dla marketera większej wartości poznawczej i praktycznej. Bardziej właściwa,
węższa, ale głębsza definicja mówi, że wizerunek marki to pełny obraz marki
w świadomości klientów,
ujęty w kategoriach poznawczych
i wartościujących, czyli w kategoriach ważnych atrybutów (symbolicznych,
funkcjonalnych i emocjonalnych) wraz z określeniem poziomu zadowolenia
klientów z ich realizacji przez markę18. Taką też definicję przyjęto
w niniejszym opracowaniu do potrzeb dalszych analiz.
Wcześniej zauważono, że markę można przypisać produktowi, osobie
(wytwórcy/oferentowi), ale także miejscu (ang. place branding).
Poszczególne kraje, regiony czy miejscowości mogą bowiem również
tworzyć marki, przyjmujące określone, charakterystyczne tylko dla nich
wizerunki19. Konieczności posiadania własnej marki, stanowiącej narzędzie
osiągania przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym, są coraz bardziej
świadome władze terytorialne na różnych szczeblach. Znajduje
to odzwierciedlenie zarówno w systemach identyfikacji wizualnej urzędów
miejskich i regionalnych, jak i w opracowywanych strategiach marek miast
i regionów.
15

Hubert K.: Image czyli jak być gwiazdą na rynku, Business Press Ltd., Warszawa 1994, s. 15.
Feldwick P.: What is brand equity anyway, and how do you measure it?, Journal of the
Market Research Society 1996, Vol. 38, No. 2, s. 95.
17
Dictionary of Marketing Terms, Barron’s Series, New York 1994, s. 67.
18
Por. Altkorn J., Kramer T.: Leksykon marketingu, PWE, Warszawa 1998, s. 95.
19
Olins W.: Wally Olins o marce, Instytut Marki Polskiej, Warszawa 2004, s. 147 i 232.
16
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Należy podkreślić, że podstawowa różnica w postrzeganiu marki
miejsca i marki produktu przedsiębiorstwa tkwi w nacisku na różne elementy.
Otóż w przypadku tej drugiej ważniejsze są tzw. czynniki twarde (ang. hard
factors), czyli cechy i właściwości obiektywnie (oparte na faktach wartości
funkcjonalne marki), wyróżniające produkt spośród substytutów, np.: walory
przyrodnicze, rozwinięta infrastruktura noclegowa, komunikacyjna.
W wizerunku marki miejsca są one również istotne, ale niekoniecznie
pobudzają motywację do podjęcia decyzji, aby odwiedzić dane miejsce
(lub osiedlić się czy zainwestować w nim). Większe, a nawet rosnące jest
natomiast znaczenie czynników miękkich (ang. soft factors )20, czyli tych,
które wynikają z uczuć i podlegają ocenie afektywnej (wartości emocjonalne:
bezpieczeństwo, atmosfera miejsca, życzliwość mieszkańców itp.).
Kraków jako destynacja turystyczna
Jednym z najważniejszych towarów eksportowych polskiej turystyki
jest niewątpliwie Kraków. Jak dowodzą przyznane mu tytuły, jest on
najbardziej rozpoznawalnym (a zatem markowym) miejscem w Polsce.
W 2000 r. miasto zostało bowiem uznane za Europejską Stolicę Kultury,
w 2006 r. wymienione było jako jedno z pięciu najbardziej popularnych miast
Europy21, a w 2007 r. nazwano je najmodniejszym miastem świata. Także
Polacy w 2008 r. wskazali Kraków jako najbardziej atrakcyjne pod względem
turystyki miasto Polski22, a w 2009 r., w badaniu wizerunku marek
terytorialnych – jako najbardziej magnetyczne miejsce w naszym kraju, także
pod względem turystycznym23. W 2013 r. jeden z największych serwisów
podróżniczych na świecie TripAdvisor opublikował doroczny wielki ranking
„Travel Choice 2013”, tj. listę najlepszych miejsc na wakacje, stworzoną
przez użytkowników serwisu. W najbardziej prestiżowej kategorii –
„25 najlepszych ciekawych miejsc na świecie” – na wysokiej 10. pozycji
20

Giovanardi M. : Haft and Sord Factors in Place Branding: Between Functionalism and
Representationalism, “Place Branding and Public Diplomacy” 2012, nr 8 (1), s. 30-45.
21
Wg amerykańskiej agencji internetowej Orbitz, wyznaczającej trendy w turystyce światowej:
Kraków, http://www.gradnis.biz/poland/krakow.htm (14.04.2014).
22
Wg agencji Synovate, prowadzącej badania na zlecenie PART: Małopolska i Kraków liderem
pod względem atrakcyjności turystycznej, http://www.turinfo.pl/p/ak_id,20298,,krakow,
malopolska,gdansk,najatrakcyjniejszy_turystycznie_region_polski,agencja.html (14.04.2014).
23
Wyniki pierwszego w Polsce całościowego badania wizerunku marek terytorialnych
„Magnetyzm polskich miast”, przeprowadzonego w 2009 r. przez zespół BAV Consulting
(Young and Rubicam Brands) oraz agencję KB Pretendent: Wizerunek Krakowa na XIX Forum
Ekonomicznym w Krynicy, BrandAsset Valuator Newsletter 2009, nr 11, http://war56ex01.pl/
magnetyzmmiastblog (14.04.2014).
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znalazł się Rynek Główny w Krakowie24. Na taki wizerunek marki stolicy
Małopolski na rynku turystycznym wpływają zarówno jego atrybuty
(symboliczne, funkcjonalne i emocjonalne), jak i stosowne działania
marketingowe Urzędu Miasta, MOT, KIT oraz lokalnych przedsiębiorców,
mediów i mieszkańców. Skutkuje to sukcesywnym wzrostem liczby gości
odwiedzających miasto (rys. 1).
Rys. 1. Szacunkowa liczba odwiedzających Kraków w latach 2005-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Ruch turystyczny w Krakowie w 2012 roku,
Grabiński T., Borkowski K., Seweryn R., Wilkońska A., Mazanek L.,
Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków 2012, s. 40.

Wprawdzie w latach 2008-2009, w związku z kryzysem
gospodarczym, który dotknął świat, również w Krakowie miało miejsce
załamanie wielkości ruchu turystycznego (odpowiednio o 7,51% i o 2,01%),
ale już w latach następnych odnotowano wzrosty – w roku 2010 o 11,64%,
w 2011 o 8,26%, a w 2012 o 4,07%, w relacji do lat poprzednich. Warto
również zauważyć, że o ile w latach 2008-2009 liczba krajowych
odwiedzających spadała wolniej niż zagranicznych (odpowiednio 4,68%
vs 14,00% i 1,89% vs 2,33%), a w okresie 2010-2011 wzrastała szybciej
(odpowiednio 16,35% vs 0,00% i 11,11% vs 2,50%), to w roku 2012 miała
miejsce sytuacja odwrotna – po raz pierwszy przyrost liczby gości
zagranicznych był większy niż krajowych (odpowiednio 9,30% vs 2,33%).

24

Krakowski Rynek wyróżniony, http://www.polska.travel/pl/aktualnosci/krakowski-rynekwyrozniony (14.04.2014).
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Metodyka badań
Analizy postrzegania marki „Kraków” wśród gości zagranicznych
dokonano w oparciu o wyniki badań ruchu turystycznego, przeprowadzonych
w mieście w 2012 r. na zlecenie Urzędu Miasta pod nadzorem Małopolskiej
Organizacji Turystycznej. Ankietą objęto wówczas 1533 odwiedzających
z zagranicy25, przy czym do analizy przyjęto odpowiedzi 1511 ankietowanych
z 21 najliczniej reprezentowanych krajów. Respondenci zostali m.in.
poproszeni o dokonanie oceny w skali od 1 do 5 (gdzie 1 oznaczało ocenę
bardzo złą, a 5 – bardzo dobrą) składników krakowskiego produktu
turystycznego (Xi), które dla potrzeb niniejszego opracowania ujęto w dwie
grupy, odpowiadające, zgodnie z wcześniejszymi rozważaniami, dwóm
kategoriom czynników kształtującym zadowolenie odwiedzających i tym
samym kreujących wizerunek marki miejsca:
- czynniki twarde – dojazd do Krakowa (X1), baza noclegowa (X2),
gastronomia (X3), imprezy kulturalne (X4), wydarzenia muzyczne
(X5), rozrywka (X6), usługi przewodnickie (X7), informacja
turystyczna (X8), oznakowanie turystyczne (X9), transport lokalny
(X10), dostępność bankomatów (X11), dostępność Internetu (X12),
możliwość zapłaty kartą kredytową (X13) i stan sanitarny miasta (X14);
- czynniki miękkie – jakość obsługi turysty (X15), atmosfera Krakowa
(X16), gościnność mieszkańców (X17), życzliwość mieszkańców (X18),
bezpieczeństwo (X19) i estetyka miasta (X20).
Z uwagi na fakt, że do analizy przyjęto 20 zmiennych Xi, 20-krotnie
postawiono dwie hipotezy badawcze: H 0 – postrzeganie danego czynnika
kreującego wizerunek marki „Kraków” (Xi) jest takie samo wśród gości
zagranicznych oraz H1 – postrzeganie danego czynnika (Xi) różni się istotnie
w zależności od kraju pochodzenia turysty. Celem weryfikacji hipotez
zastosowano test ANOVA rang Kruskala-Wallisa – nieparametryczny
odpowiednik analizy wariancji, służący do badania różnic między więcej
niż dwiema niezależnymi grupami pomiarów26, w tym przypadku krajami.
W sytuacji, gdy wynik statystyki H był wyższy niż 31,4127, tj. niż odczytana
z tablic rozkładu 2 wartość krytyczna (wartość H ma taki sam rozkład,
jak 2) dla k-1 stopni swobody (gdzie k to liczba badanych krajów = 21),
przy standardowo wykorzystywanym w analizach ekonomicznych poziomie
25

Szerzej: Ruch…, s. 6-8.
Francuz P., Mackiewicz R.: Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii
i statystyce nie tylko dla psychologów, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin
2007, s. 449.
27
Ibidem, s. 652.
26
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istotności
= 0,05, należało odrzucić hipotezę H0 i przyjąć alternatywną.
W przeciwnym wypadku nie było podstaw do odrzucenia H0.
Następnie celem ujawnienia podobieństw i różnic pomiędzy
poszczególnymi krajami w postrzeganiu istotnych czynników kreujących
wizerunek marki „Kraków” wykorzystano aglomeracyjną metodę grupowania
taksonomicznego – metodę Warda. Umożliwia ona bowiem przedstawienie
wyników analizy za pomocą dendrogramu ilustrującego kolejne poziomy
połączeń obiektów (krajów) w grupy coraz to wyższego rzędu i przez
to pozwala zarówno wyróżnić grupy najbardziej odmienne, jak i określić
ich cechy wspólne28.
Różnice w postrzeganiu marki „Kraków” wśród odwiedzających
zagranicznych
Wyniki testu istotności ANOVA rang Kruskala-Wallisa prezentuje
tab. 1. Pozwalają one stwierdzić, że wizerunek marki „Kraków” wśród gości
zagranicznych różnił się w 2012 r. w odniesieniu do 8 czynników twardych
i 5 czynników miękkich. Tylko w zakresie 7 czynników oceny utrzymywały
się na zbliżonym poziomie, przy czym, biorąc pod uwagę oceny średnie, o ile
noty gastronomii kształtowały się na wysokim poziomie (średnio 4,29),
to oceny pozostałych czynników, a zwłaszcza lokalnego transportu były
niższe (3,78 na 5 możliwych punktów).
Tabela 1. Wyniki testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa wykorzystanego celem
zbadania różnic pomiędzy krajami pochodzenia gości odwiedzających Kraków
w 2012 r. w ocenie poszczególnych czynników kreujących wizerunek marki miasta
(pogrubioną czcionką zaznaczono różnice istotnie ważne)
Czynniki twarde

Statystyka H

Dojazd do Krakowa
Baza noclegowa
Gastronomia
Imprezy kulturalne
Wydarzenia muzyczne
Rozrywka
Usługi przewodnickie
Informacja turystyczna
Oznakowanie turystyczne

73,55643
35,84532
27,87754
40,26289
50,56253
65,06909
30,15264
27,89487
30,71599

28

Czynniki miękkie
Jakość obsługi turysty
Atmosfera Krakowa
Gościnność mieszkańców
Życzliwość mieszkańców
Bezpieczeństwo
Estetyka miasta

Statystyka H
30,00575
68,77146
36,56334
35,36622
79,78090
75,62219

Statystyczne metody analizy danych, red. Ostasiewicz W., Wydawnictwo AE we Wrocławiu,
Wrocław1998, s. 89.
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Transport lokalny
Dostępność bankomatów
Dostępność Internetu
Możliwość zapłaty kartą kredytową
Stan sanitarny miasta

14,36477
45,50161
37,78222
28,95922
37,28023

Źródło: Opracowanie własne

Dendrogram połączeń krajów z punktu widzenia postrzegania 13
istotnie różnicujących czynników kreujących wizerunek marki „Kraków”
(sporządzany na podstawie odległości euklidesowych, wyliczonych z danych
o ocenach tych czynników) prezentuje rys. 2. Wynika z niego m.in.,
że na pierwszym poziomie pojawiło się skupienie złożone z obywateli Francji
i Niemiec, co oznacza, że odwiedzający z tych państw są najbardziej do siebie
podobni z punktu widzenia postrzegania marki Krakowa. Goście z Japonii
natomiast krańcowo odróżniają się pod tym względem od pozostałych.
Rys. 2. Dendrogram połączeń krajów pochodzenia gości odwiedzających Kraków
w 2012 r. wg postrzegania przez nich istotnych czynników
kreujących wizerunek marki miasta
Diagram drzewa
Metoda Warda
Odległość euklidesowa
Austria
Francja
Niemcy
Hiszpania
Rosja
Włochy
Czechy
Irlandia
UK
Kanada
Norwegia
Ukraina
Dania
Portugalia
Belgia
USA
Izrael
Słowacja
Japonia
Szwecja
Węgry
0,0

G1

G2

G3

0,5

1,0

1,5

Odległość wiązania

Źródło: Opracowanie własne
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Dokonując, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, podziału drzewa
w miejscu, gdzie odległość między skupieniami osiąga maksimum29,
otrzymano trzy grupy krajów:
- G1 – najliczniejszą, gdyż obejmującą aż 12 krajów, tj.: Austrię,
Francję, Niemcy, Hiszpanię, Rosję, Włochy, Czechy, Irlandię, Wielką
Brytanię, Kanadę, Norwegię i Ukrainę;
- G2 – najmniej liczną, ponieważ tworzoną tylko przez Danię
i Portugalię;
- G3 – reprezentowaną przez 7 państw, tj.: Belgię, USA, Izrael,
Słowację, Japonię, Szwecję i Węgry.
Próbując ustalić, która z wyodrębnionych grup ma najlepszy
wizerunek Krakowa, a która najgorszy, obliczono średnie oceny tych 13
czynników kreujących wizerunek marki, które wg wcześniejszych analiz
istotnie różnicują kraje pochodzenia odwiedzających. Uzyskane wyniki
prezentuje rys. 3.
Rys. 3. Średnie oceny czynników kreujących wizerunek marki „Kraków”
istotnie różnicujących kraje pochodzenia gości odwiedzających miasto w 2012 r.

Źródło: Opracowanie własne

29

Ibidem, s. 102.
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Okazuje się, że najczęściej oceny najwyższe przyznają goście
tworzący skupienie G2 (tj. z Danii i Portugalii). Tylko w przypadku
5 czynników, tj. 3 twardych (baza noclegowa, dojazd do Krakowa i stan
sanitarny miasta) oraz 2 miękkich (bezpieczeństwo i estetyka miasta), wyższe
noty wystawili odwiedzający należący do grupy najliczniejszej, czyli G1
(odpowiednio 4,20, 3,83 i 3,84 oraz 3,89 i 3,74 na 5 możliwych punktów).
Z kolei oceny najniższe przypisywali najczęściej goście tworzący skupienie
G3. Wyjątkiem w tym względzie okazały się 4 czynniki twarde (imprezy
kulturalne, wydarzenia muzyczne, rozrywka i stan sanitarny miasta) oraz
1 miękki (życzliwość mieszkańców), którym gorsze noty postawili
odwiedzający z grupy G1, z wyjątkiem stanu sanitarnego, który był najniższej
oceniony przez gości tworzących skupienie G2 (3,38 na 5 możliwych
punktów).
W sumie najlepszy wizerunek marki „Kraków” mają odwiedzający
z Danii, a zwłaszcza z Portugalii (średnia ocen 4,14, w tym 4,32
dla Portugalii), natomiast najgorzej postrzegają miasto goście z Belgii, USA,
Izraela, Słowacji, Szwecji i Węgier, a szczególnie z Japonii (średnia ocena
3,97, w tym 3,78 dla Japonii).
Warto ponadto dodać, że największe rozbieżności w ocenie
zanotowano w doniesieniu do wydarzeń muzycznych (rozstęp 0,49), stanu
sanitarnego (0,46), bezpieczeństwa (0,45) i dostępności bankomatów (0,45).
Natomiast goście zagraniczni najbardziej byli zgodni co do opinii na temat
niemal wszystkich czynników miękkich (rozstęp 0,13 dla atmosfery Krakowa,
0,17 dla życzliwości mieszkańców, 0,28 dla ich gościnności oraz 0,28
dla estetyki miasta), jak też dwóch czynników twardych – rozrywka i baza
noclegowa (odpowiednio 0,07 i 0,16). Podkreślenia wymaga też fakt,
że najwyższej ocenione przez gości zagranicznych zostały: atmosfera
Krakowa i życzliwość mieszkańców (odpowiednio 4,41 i 4,39), czyli czynniki
miękkie, co potwierdza wcześniejsze rozważania o dominującym znaczeniu
tego typu determinant w wizerunku marki miejsca.
Wnioski
Przeprowadzone analizy pozwalają wnioskować, że marka „Kraków”
jest dobrze postrzegana przez gości zagranicznych. Utrzymanie już zdobytej
na arenie międzynarodowej pozycji, nawet przez markowe miejsce recepcji,
wymaga jednak stałej walki konkurencyjnej celem wyróżnienia się w gąszczu
innych terytorialnych produktów turystycznych, tym bardziej że rywalizacja
w tym względzie jest coraz większa. Niezbędne jest zatem ciągle
wprowadzanie ulepszeń. Biorąc pod uwagę ten ostatni aspekt, trzeba
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uwzględnić, że badania przeprowadzone podczas ITB w 2010 r. wśród
wystawców, tj. osób zawodowo związanych z turystyką i zwykle lepiej
zorientowanych niż typowy turysta, wykazały, że Kraków przegrywa
pod względem atrakcyjności turystycznej z 23 innymi miastami europejskimi,
w tym z: Salzburgiem, Edynburgiem, Pragą czy Budapesztem, których oferta
jest w najlepszym razie porównywalna do krakowskiej (jeśli nie lepsza).
Na dodatek 55% respondentów nie ma żadnych skojarzeń z Krakowem
(21% wymienia Wawel, 10% – Stare Miasto, 9% – Rynek Główny)30. Stąd
konieczność monitorowania wizerunku marki „Kraków” i postaw wobec niej
poprzez prowadzenie badań wśród odwiedzających. Wyniki tych ostatnich
pozwalają stwierdzić, że obecnie udoskonalenia wymagają zwłaszcza
czynniki twarde, jak: dostępność Krakowa dla zagranicznych gości, estetyka
miasta i jego stan sanitarny. Są to jednocześnie determinanty, za które
odpowiedzialne są władze miasta. Oferta bezpośrednich usługodawców
(jak rozrywka, noclegi czy gastronomia) oraz postawy i zachowania
mieszkańców (atmosfera i życzliwość) oceniane są już zdecydowanie wyżej.
Trzeba przy tym zauważyć, że wprowadzenie ulepszeń jest o tyle realne,
że do 2020 r. przewidzianych jest na inwestycje i inne projekty w Małopolsce
90 mld zł, w tym z programu regionalnego – 15 mld zł razem z unijnymi
dotacjami i wkładem finansowym województwa 31. W zapisach strategii UE
miasta są w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż mają nieporównywalnie większe
niż inne obszary możliwości wzrostu, a ich rozwój może mieć duży wpływ
na ożywienie okolicznych wsi, powiązanych z nimi komunikacyjnie. Można
zatem wnioskować, że gro tych środków przeznaczona zostanie na inwestycje
i inne projekty w stolicy województwa – Krakowie.
Reasumując, mądrze i właściwie wykorzystane wyniki badań
prowadzonych wśród turystów ułatwiają zarówno wskazanie wymagających
modyfikacji elementów wizerunku marki miejsca recepcji (by jeszcze bardziej
satysfakcjonować odwiedzających), jak i opracowanie wizji tożsamości
tej marki i instrumentów służących komunikowaniu jej w otoczeniu. Z punktu
widzenia destynacji, która chce być rozpoznawalna (markowa) na światowym
rynku, badania ruchu turystycznego są zatem działaniem jak najbardziej
pożądanym, a wręcz niezbędnym. Drugim istotnym wnioskiem płynącym
z analizy przeprowadzonej na potrzeby niniejszego artykułu jest to,
iż w kreowaniu tożsamości marki miejsca większy nacisk należy położyć
na czynniki miękkie, podlegające afektywnej ocenie przez odwiedzających,
niż na oparte na faktach czynniki twarde.
30
31
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TOURISM PRODUCT AS A REPRESENTATION FEATURES
OF TOURISM INDUSTRY
Produkt turystyczny jako cecha charakterystyczna branży turystycznej
Abstrakt
W celu zapewnienia skutecznej działalności oraz stałego rozwoju przedsiębiorstw
turystycznych należy posługiwać się jasno zdefiniowanym aparatem pojęć
i kategoryzacji. Jednakże podstawowe kategorie, takie jak „produkt turystyczny” czy
„biuro podróży” są nadal niejasne, co w konsekwencji powiększa niejednoznaczność
definicji głównych typów przedsiębiorstw turystycznych i ich głównych celów.
Dotychczasowa analiza teoretyczna poglądów naukowych w dziedzinie turystyki,
jak również przepisów prawnych regulujących działalność przedsiębiorstw
turystycznych wykazała, że wśród naukowców nie ma zgodności co do elementów
składowych produktu turystycznego, nie ma jednej, wiodącej interpretacji kategorii
„biura podróży” oraz występują różnice w rozumieniu zasadniczej działalności
przedsiębiorstwa turystycznego. Jest to wynikiem złożoności i wielofunkcyjności
fenomenu turystyki, ale również stanowi podstawę dla dalszych prób ujednolicenia
pojęć, takich jak „biuro podróży” czy „produkt turystyczny”. W świetle powyższego,
uważamy, że produkt turystyczny odzwierciedla działalność przedsiębiorstwa
turystycznego, jak również prezentujemy własną definicję kategorii „biura podróży”,
określającą „biuro podróży” jako podmiot gospodarczy prowadzący działalność
biznesową, wdrażający innowacje oraz prowadzący czynności mediacyjne w celu
wypracowania zysku, który tworzy i implementuje produkt turystyczny.
Słowa kluczowe: biuro podróży, agencja turystyczna, touroperator, działalność
przedsiębiorstw turystycznych, produkt turystyczny

Introduction
Tourism is one of the most profitable and fastest growing sectors
of the world economy. Tourism stimulates development of national economy
of country, allows increasing currency receivables due to development
of inbound tourism, effective use of natural, historical and cultural potential.
Field of tourism services is growing rapidly in most countries, and for some
is the basic source of funds of the state budget. Our state has an enormous
tourist potential that is why tourism should be declared as a priority sector for
Ukraine’s development.
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It is possible to improve the tourist image of Ukraine as the tourist
state, due to adjusting and development of modern infrastructure of region,
basis of that is made by tourist enterprises.
Thus, to provide of effective activity of tourist enterprises and their
steady development it is needed to have a clearly defined categorical
apparatus.So, basic categories such as “tourism product” and “travel
company” remain uncertain, which in turn adds ambiguity in the definition
of the main types of tourism enterprises and their main goal.
Overview of sources. Certain aspects of the categorical apparatus
study of travel companies are examined in scientific studies of domestic and
foreign authors O. Durovych, M. Kabushkin, V. Kvartalnov, N. Chornenka,
V. Kiptenko, A. Smolii, O. Liubitseva, N. Bocharova, L. Chernobay,
I. Kulyniak, I. Zorin, D. Mayer, L. Diadechko, Y. Bogdanov, M. Malska,
I. Shkola. All of authors offer their own interpretation of the essence of these
categories.
The aim of the article. Therefore the aim of the article is to consider
problems related to the disclosure of the nature, the concept and definition
of derivative tourism enterprises in order to avoid duplication and the
emergence of contradictions in the interpretation of the categories “travel
company”, “tourism product” and “activity of tourism enterprises”.
Results of research. The main object of supply and demand in the
tourism market is the tourist product. Effectiveness of the tourism business
and its further development depends on the quality and diversity of tourist
products. Therefore, it is appropriate to consider the nature of the concept
of tourism product.
Founder of Marketing Science Professor Kotler (Kotler, 1998) said
that the product is a combination all the things that we may offer on the
market for consumers to purchase, use, consumption, and can satisfy a need.
However, the tourism product has some specific features. In Table 1.
the definition of “tourist product” is presented.

Nr
1.

2.

The basic definition of the category of “tourist product” (created by author)
Definition
Author, source
The set of material (consumer goods)
V. Kvartalnov
and intangible (in the form of services) values that
V. Kiptenko
are necessary to meet the tourists’ needs during the V. Kyfyak V. Smolii
travel
V. Fedorchenko
It is the right of a tour, concerning
Y. Balabanov
the implementation of tourists’ need
A. Balabanov
V. Senyn
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M. Efremova
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

Difficult and ambiguous set of goods and services
that are for tourists of the local population
The set of services and products for tourists

V. Herasymenko

Complex of produced goods and services that
characterize a particular time and are produced
for use in a specific natural and social environment.
Complex of services and products that create tourist
trip (tour) or those that have direct relevance to it.
The set of functional characteristics, properties
of services (products), which the company sells
and consumers buy.
Complex of set of diversified elements.

P. Stanev
N. Enev
E. Atanasova
V. Saprunova

The complex of tourist services that are necessary
to meet the needs of tourists during travels;
Complex of services and goods of tangible
and intangible benefits and resources for tourist
consumption, realized on the tourist market
Set of services that included in the cost
of tourist travel on a particular route
of comprehensive services
Pre-developed complex of tourist services, which
combines at least two services that are being sold
or offered for sale at a specified price, which
includes transportation services, accommodation
services and other tourist services that are not
related to transportation and accommodation
(services organizing visits to cultural sites,
recreation and entertainment, souvenirs, etc.).
Developed set of travel services, works and goods
(package of travel services), consisting of at least
two or more single or multiple travel services,
works, goods and means of support, other tourism
resources sufficient to meet
the needs of tourists in the process with
the purpose of tourism

N. Chornenka

I. Opolchonov

R. Lankar
R. Olle
I. Shkola
O. Lyubitseva

O. Beydyk

About Amendments
to the Law of Ukraine
“About Tourism”:
The Law
of Ukraine
of 18.11.2003.
№ 1282-ΙV
M. Malska
V. Khudo

In general, the definition of tourism product can be identified
by certain characteristics. Thus, a group of Ukrainian authors examines
the product as the organizational process of the formation and implementation
of the tour (by the Law of Ukraine “About Tourism” in 1995, M. Malska,
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V. Khudo, (Malska, 2012), Russian scientists characterize the product in the
legal point of view (I. Balabanov, A. Balabanov (Balabanov, 1999) V. Senin
(Senin, 2000), M. Efremova (Efremova, 1999), some of the scientists, taking
into account the market relations, stress on the economic role of tourism
product in the process of addressing consumer demand for tourist services
during their trip (O. Beydyk, 1998).
However, we think this interpretation ignores the fact that the services
are realized not only on a camping trip, but during the process
of preparation to it. There is also internal tourism, which sometimes doesn’t
need transport.
All authors emphasise on the integrated nature of the tourism product,
divide them on platform components of the tourism product. Most
of the authors agree that tourism product is set of products specific purposes
and a set of services (transport, accommodation facilities, travel services,
entertainment, etc.) that are useful and attractive for the tourist.
The concept of “tourism product” can be studied from different
perspectives: economic and marketing. Peculiarity of marketing point of view
is that the tourism product is characterized by taking into account social,
creative and intellectual activity. However, in this case, this definition does
not sufficiently reflect the economic substance of the tourism product
(Saprunova, 1997). On the part of producer services tourism product
is a combination of a number and quality of products and services are mainly
of recreational character, used in a specific time by consumers and included
to the tour program.
N. Kabushkin (Kabushkin, 2004) underlines the specificity of the
tourism product: the inherence of the source formation. Thus, he identifies
tourism as a tourism product.
Also, the author notes that in the context of tourism product service
has multiple integral signs, namely the presence of the client and the
impossibility of maintaining this service. In this regard, the implementation
of the tourism product increases personal aspect, because it causes much
attention in the planning of paid staff and interpersonal contacts.
The same relationship between the tourism product and tourism
industry sees V. Kyfiak (Kyfiak, 2003), which states that the production
of tourism product is the process of converting resources into tourist product,
which occurs at different economic subjects: from subsistence farms
to modern enterprise
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Taking into account the nature of the tourism product and the features
it offers to the tourist and recreational services, it should be considered
the following:
- tourism product is a complex concept, its elements are
complementary, the poor quality of one of them means the use
an important multiplier method;
- tourism product has own “certainty” that created both the
consumption and fixed in time and space, virtually no ability to create
reserves, even if the demand for it would be set;
- peculiarity of the tourism product is that its formation coincides with
the time of consumption and it is impossible to offer tourism product
later;
- tourism product can not be translated into the subject in order
to demonstrate commodity to his potential customers, encouraging
attendance of a tourist region. It takes a special approach
for advertising and promotional activities of the tourism product.
In this sense, the best variants of such activity are travel fairs,
conferences and presentations;
- consumer has to overcome a certain space for tourism product.
Therefore, during the implementation of marketing programs in the
tourism business it should be considered the existence of a large
interchangeable competition, the possibility to replace other types
of tourism activities recreational nature of the market and replace
most components tourism product;
- demand on tourism product is elastic, so that the structure and level
of consumption of tourist products are rapidly changing under
the influence of prices of goods and services. In addition, demand
is concentrated in time (in short resorts, tourist season) and place
(in some centers, tourist areas) (Munin, 2009).
The result of author`s research of the tourism product is understanding
of this concept as a complex of products and services, special purpose,
expressing the relationship between business tourism market and consumers
in the production, creation, promotion and sales.
To sum up, “tourism product” is a central component of the
functioning of tourism enterprises, which shows its functionality and defines
activities. In this context, it is necessary to explore the essence of the main
tourist enterprises and definition of this category.
Tourist activity is characterized by diversity. There are travel
companies that are engaged in agriculture, family, water, cycling, individual,
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business, space tourism, organized tours or act as intermediaries, acting in the
same State or cooperating with many countries. This is not a complete list
of tourist activity; in the encyclopaedia 53 types of tourism are represented.
Therefore, it is reasonable to analyze the concept of enterprise providing
tourist services in terms of its core business in the market.
Different sources give different interpretations of enterprises
operating in tourism: travel agency, tour desk, tourism organization, tourism
company, the subject of tourism, tour operator, tour agent etc.
For example author (Chornenka, 2009) characterizes the travel
company as “an independent entity that has legal personality and provides
commercial and research activities for profit”. The author identifies three
tourist sites such as: tourism centres, tourism organizations and tourism
enterprises.
An excellent interpretation is offered in the works of N. Kabushkin
(Kabushkin, 2004), where the tour company is regarded as an important
component that creates tourism offer within the subsystem “tourism
destinations”. With this interpretation agrees V. Kiptenko (Kiptenko, 2010).
He distinguishes tourism enterprises by the type of services they provide.
For example, some clients have only tourism, but for others tourism is one
of the few areas of their business. Businesses that operate only in tourism,
tourism enterprises are called primary services, and companies that profit not
only from tourism tourism enterprises secondary services. Thus, the first
enterprise services form the basis of existence of tourism and service second
group companies cover only some of the tourist demand because tourism
is their only one of several sources of livelihood, but their services are not just
tourists.
Specialists distinguish tertiary services company serving the entire
population of the territory, while meeting the needs of tourists (Kiptenko,
2010).
Belarusian author A. Durovych (Durovych, 2004) considers that
travel company is a synonym for travel companies, claiming that they
“provide for international tourists an internal transportation and required
package (accommodation, meals, excursions) and other brokerage (insurance,
visas, etc.)”. He believes that the tourist enterprise is of mediating character –
between the consumer (tourist) and manufacturers (hotel, transport,
and restaurant).
On the tourist portal “Saga” – there is such definition of tourism
as a company that performs sales of travel services to consumers.
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Interesting interpretation gives russian scientist, a specialist in the
tourism sector Valerii Kvartalnov (Kvartalnov, 2000). He identifies in the
field of tourism four groups of subjects that interact among themselves
tourists, organizations that provide goods and services to tourists, local
authorities and the host. In his view organizations that provide goods
and services to tourists are the entrepreneurs, who see in tourism a profit
by providing goods and services to take account of the tourist market.
Encyclopaedic dictionary of tourism contains a definition of “tourist
firm”, which means the company that sells tourist services to consumers.
Taking into account their implementation, they are divided into travel agents
and tour operators (Senin, 2000).
This point of view supports researcher O. Lyubitseva (Lyubitseva,
2003). It classifies tour operators, dividing them into proactive and receptive.
Initiative tour operators - those that specialize in international tourism,
focused mainly on foreign travel and operate on the basis of direct contracts
with producers of services (hotels, transport companies etc.) or receptive tour
operators. Receptive tour operators specializes in foreign tourism, trim tours
and maintenance programs in the places where tourists through direct
contracts with producers of services (hotels, catering, entertainment, etc.).
The Law of Ukraine “About Tourism”, defines category of “tourist
agents” is the enterprises, institutions and organizations regardless
of ownership, physical person duly registered and licensed to perform
activities related to the provision of tourism services. Today, however, this
definition has lost value due to the abolition of licensing.
For comparison’s laws, some other CIS countries (Azerbaijan
(Republic Act of Azerbaydzhan “About tourism”), Russian Federation
(Federal Law “On the basis of tourist activities in the Russian Federation”),
the Republic of Moldova (Law of the Republic of Moldova “About tourism
”)) no treatment “tourist enterprise”. So, in the legislation of the Russian
Federation noted the term “tourist activity” which includes the tour operator
and travel agency activities, and other activities count on travel organization.
In European countries, tourism activities are also divided into tour
operator and travel agency. For example, Dorothy Meyer (Meyer, 2003) of the
Institute of International Development, London tour operators defines
as companies that combine two or more travel services (such as transport,
accommodation, food, entertainment, sightseeing) and sell them through
travel agencies or directly to final consumers as a product (called a package
tour).
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Other interpretations of the definition of tourist enterprises:
1. An organization that is engaged in assembling and selling tours
(Zorin, 2005).
2. Business-related pleasure, knowledge and comfort (Bocharova, 2006)
3. Economic-technological system formation and implementation
of the tourism product in order to meet the demand for travel services
(Diachenko, 2007).
After analyzing the different views on the concept of enterprise
providing tourist services can be noted that the definition has no single
approach. Tour company is defined as a subject component, mediator,
entrepreneur, business, organization, system.
Thus, the main activity of tourist enterprise is a business that
is carried out in two aspects: financial - which provides guidance
on maximizing profits, marketing - provides guidance on the sale of services
to customers.
In the process of business travel company interacts with government
agencies and businesses. This category includes travel and advertising agents,
insurance companies, companies that provide transportation and
accommodation, local authorities and health and others. Interaction takes
place in the form of taxes, utility bills, pay fees, obtain bank guarantees and
loans, interest payments on loans, processing insurance policies custom
advertising and participation in trade fairs, competitions, charity events etc.
The aim of this activity is to replenish the budgets of different levels
of government and other businesses. A travel company in the process
of business activity finds a niche on the market, and forms its competitive
position, create its own image and segment of consumers.
In addition, tour operators carry more innovation. Innovation aim
is to create new or improve existing tourism product. It includes market
research to study the market and tourist behavior, trending, seasonal changes
of fashion. These activities cost money and are associated with the risk of not
recouping them. As a result, they create innovative tourism offer, which is the
driving force for the development of tourism in Ukraine.
Each activity is aimed at the creation and marketing of the tourist
product, which is the link that binds the owner and employees of travel
companies, providing travel services travel services with the buyer.
All activities are interrelated, and with proper planning and implementation
of plans to ensure the successful operation of tourism enterprises.
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Conclusion
Thus, the previous theoretical analysis of the views
of scientists in the field of tourism and the regulatory law, that regulates
activity of tourism enterprises, states that there is no solidarity among
the scientists on the constituent elements of the tourism product, there is no
sole interpretation of the category “travel company”, and there are some
differences in the views on principal activities of tourism enterprises.
This is due to the complexity and polyfunctionality of tourism phenomenon
but this is also the basis for the further attempts to unify the category “travel
company” and “tourism product”.
Taking into account the abovementioned facts, we believe that
tourism product is a reflection of the of tourism enterprises and we offer
the authors’ definition of the category “travel company” as business entity
which conduct business, innovation and mediation activity to get profit,
creating and implementing of the tourism product.
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Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, Sucha Beskidzka
PRZEKAZ MEDIALNY JAKO CZYNNIK DETERMINUJĄCY
KSZTAŁTOWANIE POPYTU NA PRODUKT TURYSTYCZNY
The media content as a determinant of demand for the tourism product
Abstract
In the modern democratic society, the mass media are not only a carrier
of information. The media - particularly the radio and television – shape personality
patterns and social attitudes of a huge number of audience. G. Sartori goes even
further and says that the TV content becomes "the highest cognitive authority for
a broad audience." A similar opinion has been formulated by other authors who claim
that television is an essential factor of the development of human consciousness.
It seems that the ability to communicate with one's environment, including buyers,
has become increasingly important in the process of competing for customers.
Companies need to be able to use techniques of effective communication. The success
of many enterprises, including the media projects, depends largely on effective
communication with customers. However, effective company management imposes
a careful selection of the media, which will ensure efficient spending of marketing
budgets. W. Godzic calls the TV a machine of the culture of "consumerism", but also
notes that it promotes culture, images – products that have value and are not just
"things" to buy.
The purpose of this article is to show that the media content may have a significant
impact on the behaviour of particular communities, the consequence of which is that
recipients of the media content devote their scarce resource – their time – to the
message sender. As a result, the content of TV programmes can become an effective
tool in shaping consumer demand for goods and services.
Keywords: media, marketing, market, social communication

Wstęp
Pierwotnie wartość dla klienta postrzegana była jako korzyści płynące
z konsumpcji w relacji do ceny. Jednakże obecnie uważa się, że owa wartość
jest raczej wynikiem postrzegania produktu poprzez pryzmat jego
atrakcyjności i użyteczności oraz całego kontekstu relacji zachodzących
między sprzedającymi, a kupującymi1.
Wydaje się, iż środki konsumpcji, choć materialne, są współcześnie
kształtowane według reguł właściwych widowisku medialnemu. Francuski
1

Nierenberg B.: Zarządzanie mediami. Ujęcie systemowe, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Kraków 2011, s. 195.
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socjolog Guy Debord w studium Społeczeństwo spektaklu twierdzi,
że „spektakl jest podstawową produkcją obecnego społeczeństwa”2. Wynika
to z rosnącego stopnia dematerializacji gospodarki, czyli znaczenia wartości
symbolicznej dodanej do towarów i usług. Cena i marża towaru jest tym
wyższa, im lepsza jest marka, a tę kształtują kampanie marketingowe i public
relations. Nie tyle więc jakość i użyteczność, co właśnie marka decyduje
o atrakcyjności, a tym samym o wielkości sprzedaży produktu 3.
W erze medializacji i globalizacji społeczeństwa marketing w coraz
większym stopniu odwołuje się do wszelkiego rodzaju narzędzi medialnych,
zwiększając zarazem swój zasięg. Zmienia się także jego charakter:
dotychczasową formułę 4P (produkt, place, price, promotion) Philip Kotler
uzupełnia bowiem o piąty element P – mianowicie public opinion (opinię
klienta)4. Można by zatem stwierdzić, iż ten piąty element, public opinion,
ma kluczowe znaczenie dla budowania marki i jest podstawą wartości
opiniotwórczej firmy, stanowi zarazem pewną dodatkową obietnicę korzyści
dla klienta, których nie oferują konkurenci5.
Podstawowym wyznacznikiem wszelkich działań marketingowych
dotyczących produktu jest popyt. W przeszłości podaż zawsze dyktowała
popyt, natomiast obecnie sytuacja się odwróciła. Coraz większe nasycenie
rynku oraz bardziej pewni siebie konsumenci, z większymi dochodami
do dyspozycji oraz czasem wolnym, kształtują dochodowość usługodawców
również w sektorze turystycznym. Konkurencja staje się coraz bardziej
zmienna, dlatego tak istotnym wydaje się wybór skutecznych narzędzi
promocji produktu turystycznego.
Media oddziaływają na odbiorców i wpływają na postrzeganie przez
nich rzeczywistości, a więc na ich stosunek do ludzi, rzeczy, miejsc.
Jak stwierdza M. McLuhan: „Każde medium jest przekazem w tym sensie,
że każdy przekaz oprócz tego, co jest jego przedmiotem, prezentuje pewne,
właściwe danemu medium ujęcie przedmiotu, czyli pokazuje go i uczy
oglądać w specyficznej, określonej przez medium postaci. Dlatego media,
które ze względu na swą powszechność i stałość oddziaływania dominują

2

Debord G.: Społeczeństwo spektaklu, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 1998, s. 14.
Goban-Klas T.: Nowe media elektroniczne w kształtowaniu nowego rynku, w: Media
elektroniczne w procesie komunikacji rynkowej, red. Duczmal M., Nierenberg B., Wyd.
Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, Opole 2005, s. 18.
4
Tamże, s. 15-16.
5
Doyle P.: Marketing wartości, Wyd. Felberg, Warszawa 2003, s. 260.
3
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w danej kulturze, w znacznej mierze decydują o tym, jak wygląda i czym jest
dla nas otaczający świat”6.
We współczesnym społeczeństwie demokratycznym mass media nie
są jedynie nośnikiem informacji. Media – a w szczególności radio i telewizja
– kształtują wzorce osobowe i postawy społeczne ogromnej rzeszy
odbiorców. G. Sartori pisze wręcz, iż obraz telewizyjny staje się „najwyższym
autorytetem poznawczym dla szerokiej publiczności” 7. Podobną opinię
formułują inni autorzy, twierdząc, iż telewizja jest zasadniczym elementem
kształtowania świadomości człowieka 8.
Celem niniejszego artykułu jest wykazanie, jak istotny wpływ
na zachowanie poszczególnych zbiorowości może mieć przekaz medialny
(content), czego konsekwencją jest, iż odbiorcy komunikatu poświęcają
nadawcy swój rzadki zasób, jakim jest czas. W rezultacie zawartość programu
(content) stać się może efektywnym narzędziem w procesie kształtowania
popytu na produkt turystyczny.
Program TV Katowice „Klub Globtrotera” – studium przypadku
TVP Katowice to stacja o zasięgu regionalnym, którą oglądać mogą
mieszkańcy województwa śląskiego z nadajników naziemnych lub w sieciach
kablowych. Zasięg techniczny TVP Katowice jest praktycznie identyczny
z jej zasięgiem geograficznym. Obejmuje ponad 4,6 mln osób, co stanowi
około 13 % populacji kraju w wieku powyżej 4 lat i niemal 100 % ludności
województwa śląskiego 9.
W niniejszej analizie posłużono się przykładem programu „Klub
Globtrotera” emitowanego na antenie TVP Katowice przez 10 lat. Audycja
ta przyciągała uwagę widzów regionu i zbudowała wiarygodną markę
medialną. Było to owocem codziennej pracy całego zespołu redakcyjnego,
realizacyjnego oraz działalności marketingowej. 3 września 1995 r. o godzinie
10 rano na antenie TVP Katowice po raz pierwszy ukazał się program „Klub
Globtrotera” (2 lata później godzinę emisji zmieniono na 14:00)10. Audycja
służyć miała turystycznej promocji regionu, a w konsekwencji wpływać
6

McLuhan M.: Is It Natural that One Medium Should Appropriate, and Exploit Another?,
w: All-at-onceness Hot and Col, New York, 1969, s. 160, za: Lalewicz J.: Telewizja i kształt
potocznego świata, w: Telewizja i społeczeństwo, red. Czerwiński M., Wyd. Radia i Telewizji,
Warszawa 1980, s. 89.
7
Sartori G.: Homo Videns. Telewizja i post-myślenie, Wyd. Telewizja Polska S.A., Warszawa
2005, s. 58.
8
Gajda J.: Media w edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005, s. 113.
9
http://www.tvp.pl/tvp3katowice-dostęp 21 lipiec 2010
10
Archiwum autorki dotyczące TVP Katowice.
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na kształtowanie pozytywnego wizerunku miejsc prezentowanych na antenie.
Zainteresowanie tematyką turystyczną przerosło wszelkie oczekiwania.
Wyniki badań S. Michalczyka potwierdzają, że spośród wielu cech odbiorców
istotną rolę odgrywają zainteresowania tematyczne. Oprócz tego, że są
ważnym czynnikiem stymulującym kontakty z mediami, określają również
stopień ich wykorzystania 11. W maju 1996 r. w klubie prasowym „Trybuny
Śląskiej” w Katowicach zorganizowano spotkanie sympatyków programu.
Liczono na obecność 100 osób, a przyszło blisko tysiąc (redaktor naczelny
„Trybuny Śląskiej” T. Biedzki nie został wpuszczony do siedziby gazety;
widzowie programu uznali, że chce się tam dostać poza kolejnością). Gościem
spotkania był pisarz i podróżnik O. Budrewicz oraz prezes Polskiego Biura
Podróży P. Pronobis. To pierwsze spotkanie sympatyków programu
zaowocowało inicjatywą stworzenia przez widzów „Stowarzyszenia
Podróżników TV Klubu Globtrotera”. W listopadzie 1996 r. zarejestrowano
nową organizację non-profit działającą pod patronatem Telewizji Katowice.
W statucie Stowarzyszenia czytamy: „Celem działalności Stowarzyszenia
jest: popularyzacja, organizacja i rozwijanie turystyki, kultury, kultury
fizycznej, sportu i rekreacji oraz integracja środowiska podróżników;
organizacja turystyki krajowej i zagranicznej, wyjazdowej i przyjazdowej;
utrzymywanie kontaktów oraz współpracy z organizacjami krajowymi
i zagranicznymi zajmującymi się turystyką; popularyzacja polskiej kultury,
historii; ułatwianie polskim turystom poznawania walorów turystycznokrajoznawczych Polski oraz innych krajów”12. Stowarzyszenie zaczęło być
obecne w mediach, co korzystnie wpłynęło na jego funkcjonowanie,
zwiększenie liczby członków, a także stymulowało rozwój jego działalności.
Od września 1996 r. sympatycy programu spotykali się regularnie –
raz w miesiącu. Liczba osób przychodzących na spotkania stale rosła.
Wynajęto salę w katowickiej Akademii Wychowania Fizycznego, która
mogła pomieścić 800 osób, ale i to okazało się być za mało. Po długich
poszukiwaniach sympatycy programu na stałe zagościli w katowickiej
restauracji „Centrum u Michalika”. Sloganem promocyjnym programu stało
się stwierdzenie: „Podróże nie są marzeniami, tylko ich spełnieniem”.
Podczas spotkań losowano wiele atrakcyjnych nagród, zaś przedstawiciele
samorządów, biur podróży i organizacji turystycznych zachęcali
do odwiedzenia miejsc, które często trudno było odnaleźć na mapie świata
(np. Aruba). Zaproszeni goście wykorzystywali różne formy marketingu:
prezentacje filmów na telebimie, rozdawanie materiałów promocyjnych,
11
12

Michalczyk S.: Media lokalne w systemie komunikowania... , s. 158.
Archiwum autorki dotyczące TVP Katowice.
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ulotek, katalogów, gadżetów reklamowych. Wstęp na spotkania był bezpłatny
(w rekordowym spotkaniu uczestniczyło1800 osób) 13. W 1998 r. patronat nad
programem i Stowarzyszeniem objęła regionalna gazeta „Dziennik
Zachodni”. Spowodowało to znany w literaturze tzw. efekt synergii,
zwiększający skuteczność przekazu 14. Widzowie stali się również
czytelnikami kolumny „Klub Globtrotera” w gazecie, gdzie mogli odnaleźć
dodatkowe informacje. Wszystkie działania relacjonowane były w TVP
Katowice w programie „Klub Globtrotera”, jak również na łamach
„Dziennika Zachodniego”. „Klub Globtrotera” zaangażował się także
w działalność społeczną, np. objął patronatem Specjalny Ośrodek
Wychowawczo-Opiekuńczy z Katowic-Szopienic prowadzony przez siostry
Boromeuszki. Spowodowało to kolejny wzrost liczby członków
„Stowarzyszenia Podróżników”. W 1999 r. było ich już 1860 (składka
za 6 miesięcy wynosiła 15 złotych). Tendencja wzrostowa utrzymywała się.
W 2002 r., w „Dzienniku Zachodnim” możemy przeczytać wywiad
z ówczesną prezes Stowarzyszenia E. Dziubek, z którego wynika, że liczba
członków sięgnęła 300015. Program „Klub Globtrotera” zaczął być
rozpoznawalną marką, a zainteresowanie współpracą z nim regionów
i miejscowości również spoza województwa śląskiego było bardzo duże.
To z kolei przynosiło wymierne zyski finansowe TVP Katowice, gdyż
organizacje turystyczne i miejscowości płaciły za możliwość sponsorowania
programu.
Kolejnym etapem działalności „Stowarzyszenia Podróżników Klubu
Globtrotera” stała się organizacja imprez turystycznych dla swoich członków
w kraju i za granicą. Pierwsza wyprawa w Beskid Śląski służyła promocji
Śląska. Następne wyjazdy odbyły się do Ujsoł, Korbielowa, Wisły, a kolejne
już poza granice województwa śląskiego: do Bukowiny Tatrzańskiej, Ostródy,
Gór Stołowych i Świętokrzyskich. Stowarzyszenie, wspólnie z organizacjami
regionalnymi powołanymi do promocji regionu, rozpoczęło również
organizację wyjazdów tematycznych, np.: „Z miodem w tytule”,
„Wawrzyńcowe Hudy”, „Grzybobranie”. Stowarzyszenie rozszerzało swoją
działalność. Widzowie TVP Katowice mogli zobaczyć relacje z bardzo
odległych zakątków świata, np. z wypraw na Hawaje, do Kanady, Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Chin, Birmy, Brazylii, Nowej Zelandii, ale również
do Chorwacji, Włoch, Bułgarii, Grecji, Holandii, Francji czy na Węgry. Piąty

13

Tamże.
Doyle P.: Marketing wartości... , s. 242.
15
„Dziennik Zachodni”, 14 grudnia 2002 r.
14
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rok działalności programu i funkcjonującego pod jego patronatem
Stowarzyszenia świętowano na rzece Kwai w Tajlandii. 16.
Istotnym elementem, służącym budowaniu wizerunku programu były
także „Bale Globtrotera”. Te karnawałowe imprezy służyły zarówno promocji
regionu, jak również prezentacji bardzo egzotycznych miejsc na mapie świata.
Bale rejestrowane były przez TVP Katowice, a następnie prezentowane na jej
antenie w najlepszym czasie nadawania. Każdorazowo emisja była
poprzedzana autopromocją na antenie TVP Katowice oraz promocją w Radiu
Katowice i w „Dzienniku Zachodnim” 17. Od pierwszego Balu (odbył się
w styczniu 1996 r.) po zaproszenia ustawiały się kolejki już od godziny
czwartej rano, a do łask powróciła funkcja tzw. stacza i społeczny komitet
kolejkowy. Podczas karnawałowych imprez losowano wiele atrakcyjnych
nagród związanych z podróżami (nigdy mniej niż 25); wśród nich były
wycieczki do Nowej Zelandii, Brazylii, Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Kanady, Chin, na Hawaje oraz do Tajlandii, Chorwacji, Francji, Anglii,
Włoch. Ich uczestnikami byli m.in. polski minister turystyki, prezesi Polskiej
Izby Turystyki, regionalnych organizacji turystycznych powołanych
do promocji regionów, jak również minister turystyki Indii, Austrii
oraz konsul honorowy RP na Hawajach.
Wydawać się może, że program jako skuteczne narzędzie promocji
zyskał wartość również poza granicami Polski, czego dowodem była nagroda
„Złotego Motyla” przyznana w 2001 r. programowi „Klub Globtrotera” przez
ministra Urzędu Turystyki Trento (Włochy). W 1988 r. ekipa telewizyjnego
„Klubu Globtrotera” została uhonorowana nagrodą Polskiej Izby Turystyki
„Złoty Glob” za najlepszy program turystyczny w Polsce, zaś w roku 2000 –
kolejną nagrodą Polskiej Izby Turystyki za szczególny wkład w rozwój
samorządowej działalności turystycznej. Doceniono również wkład programu
w promocję Śląska, czego wyrazem były nagrody: Regionalnej Izby Turystyki
za promocję regionu śląskiego z 2000 r., Specjalne Wyróżnienie
za promocję śląskiej turystyki przyznane przez Izbę Gospodarczą
Eksporterów i Importerów w Mysłowicach w 2007 r. oraz Ogólnopolska
Nagroda im. M. Orłowicza za promocję i popularyzację aktywnego
wypoczynku na Śląsku przyznana w 2005 r.18.
W dziesiąte urodziny audycji podsumowano jej działalność. Okazało
się, że autorzy programu z widzami TVP Katowice spotkali się 553 razy,
a z sympatykami programu – poza murami telewizji – 7819. Członkowie
16

Mrozowski M.: Media masowe władza rozrywka i biznes... , s. 169.
Archiwum autorki dotyczące TVP Katowice.
18
Tamże.
19
Tamże.
17
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Stowarzyszenia reprezentowali różne grupy zawodowe i społeczne (prawnicy,
lekarze, ekspedientki, przedszkolanki, kierowcy, murarze, emeryci etc.).
Większość uczestniczyła w spotkaniach, balach i co najważniejsze, byli
to wierni i lojalni widzowie programu. Ta bliskość i różnorodność
zaowocowała wieloma przyjaźniami, a nawet paroma małżeństwami.
W „Dzienniku Zachodnim” z 2005 r., przygotowanym specjalnie z okazji
10. urodzin programu „Klub Globtrotera”, w wywiadzie z kolejnym prezesem
Stowarzyszenia B. Mazgaj czytamy: „Może nie zawsze są to podróże bardzo
dalekie, na krańce świata, ale na pewno wyśnione, wytęsknione i wyczytane
w wielu książkach i przewodnikach. A że marzyć warto, wiem to na pewno.
Jeszcze lepiej jest, gdy można je spełniać. Cieszę się, że dzięki TVP Katowice
znalazła się grupa ludzi, których pasją jest podróżowanie”20.
Sukces zjawiska medialnego i społecznego, jakim był „Klub
Globtrotera” oraz Stowarzyszenie można tłumaczyć w różny sposób.
D. Buckingham twierdzi na przykład, że „widzowie mogą aktywnie
konstruować związek z programem według własnych zasad, a jednocześnie
potrafią zachować znaczny stopień autonomii w zakresie konstruowania
własnych przyjemności”21. Dotyczy to najczęściej sfery życia
organizacyjnego, stowarzyszeniowego (np. organizacje sportowe, polityczne,
hobbystyczne). Z kolei S. Michalczyk dowodzi, że ważnym motywem
w budowaniu pozytywnych relacji są czynniki interpersonalne, takie jak
prestiż czy identyfikacja z tezami programu. Równie ważne jest poczucie
dumy z możliwości kompetencyjnych, odbierania i przyswajania treści,
a także przyrost wiedzy praktycznej22.
„Stowarzyszenie Podróżników Klubu Globtrotera” – studium przypadku
„Stowarzyszenie Podróżników Klubu Globtrotera” utworzone zostało
przez osoby prywatne dla realizacji konkretnego niedochodowego celu
o znaczeniu społecznym, jakim była popularyzacja szerokiej idei turystyki,
promocji regionu, jak również integracja środowiska.
Dla potrzeb niniejszej publikacji przeprowadzono badania na grupie
respondentów będących członkami Stowarzyszenia Podróżników. Spośród
ankiet otrzymanych od członków „Stowarzyszenia Podróżników Klubu
Globtrotera”, będących jednocześnie widzami TVP Katowice, dalszemu
badaniu poddano 115.
20

„Dziennik Zachodni”, 10-11 września 2005.
Godzic W.: Rozumieć telewizję..., s. 38.
22
Michalczyk S.: Media lokalne w systemie komunikowania..., s. 39.
21
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Badanie związków między „Stowarzyszeniem” a nadawcą TVP
Katowice jest elementem badania mediów regionalnych, poszukiwaniem
relacji łączących społeczeństwo i media. Wydawać się może, iż każde
działanie jest między innymi efektem sposobu myślenia tych, którzy
uczestniczą w procesie komunikacji medialnej. Zatem badanie postaw
widzów wobec przekazu TVP Katowice jest w istocie próbą odpowiedzi
na pytanie, jakie są ich oczekiwania wobec przekazu telewizyjnego
oraz jak ważna jest dla nich interaktywność.
„Stowarzyszenie Podróżników Klubu Globtrotera” to organizacja,
która w 2002 r., liczyła 3000 członków23. Zasadnym wydawało się więc
zbadanie źródeł wiedzy respondentów o organizacji, jak również motywów,
które spowodowały, iż tak licznie wstąpili do Stowarzyszenia.
Stąd w ankiecie opracowanej dla potrzeb niniejszego artykułu znalazły się
pytania dotyczące tychże zagadnień.
Analiza danych wskazuje, iż najpopularniejszym źródłem informacji
o istnieniu „Stowarzyszenia Podróżników” była TVP Katowice (90%
wskazań) oraz „Dziennik Zachodni” (65% wskazań). Osoby znajome
stanowiły 45% wskazań, zaś inne źródła podane zostały jedynie 3 razy
(Internet). Ponieważ badani mieli możliwość wskazania więcej niż jednej
odpowiedzi, wyniki nie sumują się do 100%. Opinie respondentów
zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Źródła informacji o organizacji „Stowarzyszenie Podróżników ”
Odpowiedzi
Skąd Pan/Pani dowiedział(a) się o istnieniu organizacji,
„Stowarzyszenie Podróżników”?
1.

od znajomych

2.

z TVP Katowice

3.

z „Dziennika Zachodniego”

4.

z innych źródeł

%
obserwacji

N
52

45,2%

104

90,4%

75

65,2%

3

2,6%

Źródło: Badania własne

Analizie poddano również dane wskazujące na powody, które
zadecydowały o wstąpieniu ankietowanych do Stowarzyszenia. Podobnie
jak w przypadku poprzedniego pytania mieli oni możliwość wskazania więcej
niż jednej odpowiedzi. Tu także wyniki nie sumowały się do 100%. Analiza
23

„Dziennik Zachodni”, 14 grudnia 2002 r.
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udzielonych przez respondentów odpowiedzi wskazuje, iż każdy
z podanych motywów był dla nich niemal równie istotny. Zaproponowane
kategorie decydujące o zapisaniu się do „Stowarzyszenia Podróżników”
zyskały niemal tyle samo odpowiedzi, z wyjątkiem jednej – dotyczącej
możliwości nawiązania nowych kontaktów; wskazało ją blisko 80%
respondentów. Opinie dotyczące motywów zestawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Motywy mające wpływ na wstąpienie do organizacji
Odpowiedzi
Co zadecydowało o tym, że Pan/Pani zapisał(a) się
do Stowarzyszenia?
N
% obserwacji
1.

medialna popularność Stowarzyszenia
(częsta prezentacja w telewizji)

87

75,7%

2.

możliwość wygrania atrakcyjnych nagród
(wyjazdów zagranicznych)

87

75,7%

3. interesujący program działalności Stowarzyszenia

87

75,7%

4. możliwość nawiązania nowych kontaktów
Źródło: Badania własne

91

79,1%

Szukano także związków pomiędzy obecnością programu na antenie
a chęcią wstąpienia widzów „Klubu Globtrotera” do Stowarzyszenia. Analiza
danych pozwala na sformułowanie wniosku, iż prezentacja Stowarzyszenia
na antenie TVP Katowice zachęciła ankietowanych w wysokim stopniu (84%
wskazań) do zapisania się do organizacji. 15% respondentów zostało
zachęconych w stopniu średnimma jedynie 1 badana osoba zadeklarowała,
iż prezentacja Stowarzyszenia w telewizji nie skłoniła jej do zapisania się
do organizacji. Opinie respondentów zestawiono w tabeli 3.
Tabela 3. Prezentacja Stowarzyszenia na antenie TVP Katowice
W jakim stopniu prezentacja Stowarzyszenia na antenie TV Katowice
%
N
zachęciła Pana/Panią do zapisania się do organizacji?
wskazań
1. słabym

1

0,9%

2. średni

17

14,8%

3. wysokim

97

84,3%

Ogółem

115

100,0%

Źródło: Badania własne

Ponadto starano się znaleźć korelacje zachodzące pomiędzy
członkami Stowarzyszenia stanowiącymi grupę ankietowanych, a programem
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„Klub Globtrotera” TVP Katowice. Blisko 57% osób badanych
zadeklarowało, iż regularnie oglądało program „Klub Globtrotera”, 37%
respondentów oznajmiło, iż często oglądało program, a jedynie 6% osób
stwierdziło, iż robiło to rzadko. Opinie respondentów zestawiono w tabeli 4.
Tabela 4. Częstotliwość oglądania programu
Czy Pan/Pani był(a) stałym widzem programu „Klub Globtrotera”,
pod którego patronatem działało Stowarzyszenie?

N

%
wskazań

1. rzadko
2. często

7
43

6,1%
37,4%

3. regularnie
Ogółem

65
56,5%
115 100,0%
Źródło: Badania własne

Badano kwestie lojalności względem programu oraz aktywność
członków Stowarzyszenia. Uznano, że im dłużej ankietowani byli członkami
organizacji, tym wykazywali większą aktywność a zarazem lojalność
w stosunku do programu, pod którego patronatem działało Stowarzyszenie.
78% respondentów należało do Stowarzyszenia 3 lub więcej lat, a niecałe
22% od 1 roku do 3 lat. Wyniki zestawiono w tabeli 5.
Tabela 5. Staż respondentów w Stowarzyszeniu
Jak długo był(a) Pan/Pani członkiem Stowarzyszenia?
N

% wskazań

1. 1-3 lat

25

21,7%

2. 3-6 lat

37

32,2%

3. 6 i więcej

53

46,1%

115

100,0%

Ogółem
Źródło: Badania własne

Szukano także związków pomiędzy aktywnością w Stowarzyszeniu
a zmianą przyzwyczajeń dotyczących sposobu spędzania wolnego czasu,
dlatego analizie poddano zachowania ankietowanych przed wstąpieniem
do organizacji. Wyniki badań pozwalają stwierdzić, iż prawie 16%
respondentów przed wstąpieniem do Stowarzyszenia nigdy nie wyjeżdżało
za granicę, 60% osób wyjeżdżało rzadko, zaś 26% zadeklarowało częste
pobyty za granicą. Opinie respondentów przedstawia tabela 6.
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Tabela 6. Aktywność respondentów przed wstąpieniem do Stowarzyszenia
Jak często przed wstąpieniem
do Stowarzyszenia wyjeżdżał(a) Pan/Pani
N
% wskazań
za granicę?
1. nigdy wcześniej nie byłem/am za granicą

18

15,7%

2. rzadko

67

58,3%

3. często

30

26,1%

115

100,0%

Ogółem
Źródło: Badania własne

Następnie badaniu poddano tę samą grupę ankietowanych. Zbadano
ich aktywność po wstąpieniu do Stowarzyszenia. Analiza wyników wykazała
związek zachodzący pomiędzy ich aktywnością a faktem przynależności
do organizacji. Odnotowano zmianę zachowań respondentów. Członkowie
Stowarzyszenia w ponad połowie przypadków (57%) korzystali często
lub bardzo często z wyjazdów zagranicznych. Jedynie 10% ankietowanych
nie korzystało z wyjazdów zagranicznych oferowanych przez Stowarzyszenie.
Opinie respondentów zestawiono w tabeli 7.
Tabela 7. Aktywność respondentów po wstąpieniu do Stowarzyszenia
Jak często po wstąpieniu do Stowarzyszenia
korzystał(a) Pan/Pani z wyjazdów
N
% wskazań
zagranicznych organizowanych
przez organizację?
1. nie korzystałem/am

11

9,6%

2. rzadko

38

33,0%

3. często

41

35,7%

4. bardzo często

25

21,7%

115

100,0%

Ogółem
Źródło: Badania własne

„Stowarzyszenie Podróżników” za główny obszar swej działalności
i aktywności uznało turystykę i rekreację. Respondenci będący jego
członkami uznali, iż ich aktywność w organizacji spowodowała chęć
poszerzania wiedzy (prawie 88% wskazań) oraz skłoniła ich do oszczędzania
pieniędzy na kolejne wyjazdy (79% wskazań). Natomiast 16,7% osób
przekonało się do nauki języka obcego. Opinie ankietowanych zestawiono
w tabeli 8.
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Tabela 8. Deklaracje respondentów
Jeśli korzystał(a) Pan/Pani z wyjazdów zagranicznych
organizowanych przez Stowarzyszenie, czy skłoniło
to Pana/Panią do:

Odpowiedzi
N

% obserwacji

1. nauki języków obcych
2. poszerzania swojej wiedzy na temat odwiedzanych
krajów (np. czytania książek, przewodników)

19

16,7%

100

87,7%

90

78,9%

3. oszczędzania pieniędzy na kolejne wyjazdy
Źródło: Badania własne

Ponadto analiza wyników wykazała, iż aktywność respondentów
w Stowarzyszeniu spowodowała większą ciekawość świata (84% wskazań),
wzbogaciła ich wiedzę o świecie, innych kulturach i narodach (80%
wskazań). 36,5% ankietowanych zadeklarowało, iż pozbyło się kompleksu
bycia kimś z „gorszej części Europy”. Wpływ na zmianę postrzegania innych
narodów odnotowano jedynie w ok. 8% przypadków. Rozkład odpowiedzi
prezentuje tabela 9.
Tabela 9. Odpowiedzi badanych
Odpowiedzi
Czy u Pana/Pani wyjazdy zagraniczne spowodowały:
1.

większą ciekawość świata

N

% obserwacji
97

84,3%

2. pozbycie się kompleksu, bycia kimś z „gorszej części
Europy”

42

36,5%

3. wzbogaciło wiedzę o świecie, innych kulturach
i narodach

92

80,0%

9

7,8%

4. spowodowało zmianę w postrzeganiu innych narodów
przez pryzmat stereotypów
(np. Włosi to makaroniarze, a Francuzi żabojadzi)
Źródło: Badania własne

Badania wykazały korelację zachodzącą pomiędzy faktem bycia
członkiem Stowarzyszenia a deklarowaną aktywnością. 66% ankietowanych
stwierdziło, iż po wstąpieniu do Stowarzyszenia istotnie wzrosła
częstotliwość ich wyjazdów zarówno krajowych, jak i zagranicznych
(tj. w bardzo dużym lub znaczącym stopniu). Jedynie dla niecałych 3%
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wstąpienie do Stowarzyszenia nie miało wpływu na omawianą aktywność.
Opinie respondentów zestawiono w tabeli 10.
Tabela 10. Opinie respondentów dotyczące zmiany zachowań
W jakim stopniu Pana/Pani aktywność w Stowarzyszeniu
wpłynęła na zmianę sposobu spędzania czasu (częstotliwość
N
% wskazań
wyjazdów zarówno krajowych, jak i zagranicznych)?
1. było to bez znaczenia

3

2,6%

2. w stopniu umiarkowanym

36

31,3%

3. w znaczącym

51

44,3%

4. w bardzo dużym

25

21,7%

115

100,0%

Ogółem
Źródło: Badania własne

Prezentowane powyżej wyniki badań wykazują, iż działalność
Stowarzyszenia miała wpływ na postawy badanej społeczności. Aktywność
w organizacji w znaczącym stopniu wpływała na działania jej członków.
To, jak Stowarzyszenie postrzegane było przez respondentów, wskazują
kategorie zaproponowane ankietowanym. Do wyboru
zaproponowano
3 opinie, które zestawiono w tabeli 11.
Tabela 11. Opinie respondentów na temat roli Stowarzyszenia
Które z poniższych twierdzeń jest dla Pana/Pani najbliższe
prawdy?

Odpowiedzi
%
obserwacji

N
1. „Stowarzyszenie Podróżników” pełniło rolę integrującą
lokalną społeczność.

89

77,4%

2. Członkowie „Stowarzyszenia Podróżników” stanowili
wierną widownię programu regionalnego ze szczególnym
uwzględnieniem „Klubu Globtrotera”.

94

81,7%

92

80,0%

3. „Stowarzyszenie Podróżników” nie powstałoby bez
wsparcia mediów regionalnych.
Źródło: Badania własne

Dla potrzeb badań istotnym wydawała się również analiza danych
dokonana z uwzględnieniem płci, wieku, wykształcenia oraz miejsca
zamieszkania ankietowanych. Badania miały rozstrzygnąć kwestię:
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czy czynniki demograficzne miały wpływ na postawy respondentów.
W badanej grupie dominowały kobiety (prawie 69%), natomiast mężczyźni
stanowili nieco mniej niż 1/3 próby. Płeć badanych przedstawia rys. 1.
Rysunek 1. Płeć osób badanych (proc.)

Źródło: Badania własne

W badanej próbie dominowały osoby mieszkające w miastach od 50
tys. mieszkańców (87% osób badanych). Niecałe 9% pochodziło z miast
od 10 tys. do 50 tys. a pozostałe 4% z miast od 1 tys. do 10 tys. mieszkańców.
Strukturę zamieszkania przedstawia rys. 2.
Rysunek 2. Miejsce zamieszkania osób badanych (proc.)

Źródło: Badania własne
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Najliczniej w badanej próbie reprezentowane było wykształcenie
średnie (45% wskazań), następnie wykształcenie wyższe (37,4%)
oraz wykształcenie zawodowe (17,4%). Dane prezentuje rys. 3.
Rysunek 3. Wykształcenie osób badanych (proc.)

Źródło: Badania własne

Wśród respondentów dominowały osoby w wieku 41-60 lat (ok. 77%
całej próby); osoby w wieku 21-40 lat stanowiły ok. 12%, zaś respondenci
w wieku powyżej 60 lat (ok. 10%) próby. Wiek badanych prezentuje rys. 4.
Rysunek 4. Wiek osób badanych

Źródło: Badania własne

Badania miały wskazać, czy takie elementy jak: wiek, płeć,
wykształcenie, miejsce zamieszkania miały wpływ na postawy i zachowania
członków Stowarzyszenia.
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Płeć. Nie zaobserwowano związku pomiędzy płcią a decyzjami
respondentów. Analiza danych statystycznych wskazuje jedynie
na występowanie dysproporcji pomiędzy płcią a częstotliwością wyjeżdżania
za granicę przed wstąpieniem do Stowarzyszenia. Mężczyźni prawie
trzykrotnie częściej niż kobiety deklarowali, iż nigdy wcześniej nie byli
za granicą.
Wiek. Nie zaobserwowano zależności zachodzących pomiędzy
wiekiem badanych osób a wyborem odpowiedzi.
Miejsce zamieszkania. Analiza wyników wskazuje na występowanie
związku pomiędzy wielkością miejsca zamieszkania a regularnym
oglądaniem programu „Klub Globtrotera”. Mieszkanie w dużych miastach
sprzyjało częstszemu oglądaniu programu, jak również dłuższemu stażowi
w Stowarzyszeniu oraz częstotliwości wyjazdów za granicę przed
wstąpieniem do Stowarzyszenia. Zdecydowanie rzadziej korzystały
z wyjazdów zagranicznych osoby z mniejszych miejscowości aniżeli
z większych. Analiza wyników wskazuje także na występowanie związku
pomiędzy wielkością miejsca zamieszkania a korzystaniem z wyjazdów
organizowanych przez Stowarzyszenie. Respondenci mieszkający w dużych
miastach częściej korzystali z wyjazdów. W świetle badań mieszkanie
w dużych miastach sprzyjało także znaczącej zmianie w zakresie sposobu
spędzania wolnego czasu. W pozostałych przypadkach nie odnotowano
istotnych związków.
Wykształcenie. Analiza wyników wskazuje na występowanie
związku pomiędzy wykształceniem a częstotliwością wyjazdów za granicę
przed wstąpieniem do Stowarzyszenia. Oznacza to, iż wyższemu
wykształceniu towarzyszyła większa częstotliwość wyjazdów zagranicznych
przed wstąpieniem do Stowarzyszenia.
Analiza przeprowadzonych badań dotyczących profilu społecznego
respondentów pozwala sformułować następujące wnioski: Członkowie
„Stowarzyszenia Podróżników”, będący jednocześnie widzami TVP
Katowice, w przeważającej części byli mieszkańcami miast powyżej 50 tys.
mieszkańców – 87% wskazań. W większości były to osoby z wykształceniem
średnim 45% i wyższym 37,4%. W przeważającej części były to osoby
w wieku średnim. Najwięcej – 77% – reprezentowało grupę wiekową
pomiędzy 41 a 60 rokiem życia. Członkami Stowarzyszenia w większości
były kobiety, które stanowiły 69% badanych.
Wyniki badań przeprowadzonych dla potrzeb niniejszego artykułu
odbiegają od danych prezentowanych przez R. Kowalczyka w jego pracy
Media lokalne w Polsce. Różnice dotyczą wykształcenia. Wspomniany autor
twierdzi bowiem, iż wśród widzów telewizji regionalnej przeważają osoby
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z wykształceniem zawodowym (34%), średnim (31%) i podstawowym
(25%)24. Analiza przypadku TVP Katowice wskazuje jednakże, iż członkami
Stowarzyszenia (widzami) byli głównie ludzie ze średnim i wyższym
wykształceniem. Zaledwie 17,4% stanowiły osoby z wykształceniem
zawodowym. Nie odnotowano natomiast wskazań dotyczących wykształcenia
podstawowego. Wydaje się, iż różnice te wynikać mogą z faktu, że badana
grupa nie jest reprezentatywna dla całej populacji widzów telewizji
regionalnej – trudno uznać ją również za grupę typową. Badania potwierdziły
bowiem, iż miała ona cechy zbiorowości aktywnej, o czym zadecydować
mogły między innymi zainteresowania tematyczne respondentów;
w omawianym przypadku były to zainteresowania turystyczne. Potwierdzają
to prezentowane w artykule wskazania badanych dotyczące faktu, iż byli oni
stałymi widzami programu TVP Katowice „Klub Globtrotera”, pod którego
patronatem działało Stowarzyszenie.
Wyniki badań pozwalają sformułować wniosek, iż respondenci
ujawnili potrzebę podmiotowego traktowania, co potwierdza fakt ich
zaangażowania w działalność Stowarzyszenia. W badanej próbie 78%
ankietowanych było członkami Stowarzyszenia 3 lub więcej lat. Ponadto
występowały istotne korelacje pomiędzy nadawcą TVP Katowice, a odbiorcą
– członkiem Stowarzyszenia. Współzależności prezentuje tabela 12.
Tabela 12. Częstotliwość oglądania programu „Klub Globtrotera”
a staż w Stowarzyszeniu
Jak długo była pan/pani członkiem Stowarzyszenia?
Zmienna
Odpowiedzi
1-3 lat
3-6 lat
6+
%
%
%
Czy był(a)
rzadko
50,0%
33,3%
16,7%
Pan/Pan stałym
często
32,6%
48,8%
18,6%
widzem „Klubu
regularnie
10,8%
21,5%
67,7%
Globtrotera”?
Źródło: Badania własne

Analiza danych z tabeli 12 wskazuje na związek pomiędzy stażem
w Stowarzyszeniu a deklaracją bycia stałym widzem „Klubu Globtrotera”.
Wśród osób rzadko oglądających program odnotowano najwięcej ze stażem
1-3 lat. Z kolei wśród respondentów, którzy wskazali, iż często oglądali
program, największy odsetek był w grupie osób ze stażem 3-6 lat. Natomiast
respondenci ze stażem 6 i więcej lat stanowili ponad 67% osób będących
stałymi widzami „Klubu Globtrotera”. Zatem dłuższemu stażowi
24

Kowalczyk R.: Media lokalne w Polsce..., s. 186.
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w Stowarzyszeniu towarzyszyła deklaracja bycia wiernym widzem programu
emitowanego w TVP Katowice. Podobny związek zaobserwowano przy
analizie współzależności wynikających z długości stażu w Stowarzyszeniu,
a częstotliwością wyjazdów zagranicznych. Wyniki prezentuje tabela 13.
Tabela 13. Staż w Stowarzyszeniu a częstotliwość wyjazdów zagranicznych
Jak często po wstąpieniu do Stowarzyszenia korzystał(a) Pan/Pani z wyjazdów
zagranicznych organizowanych przez Stowarzyszenie?
Zmienna
nie korzystałem
rzadko
często
bardzo
%
%
%
często
%
Jak długo
1-3
25,0%
58,3%
8,3%
8,3%
był(a) Pan/Pani
lat
członkiem Stow.?
3-6
5,4 %
27,0 %
51,4 %
16,2%
lat
6+
5,7%
26,4%
37,7%
30,2%
Źródło: Badania własne

Analiza danych zawartych w tabeli 13 wskazuje na istnienie związku
pomiędzy okresem bycia członkiem Stowarzyszenia a częstotliwością
wyjazdów zagranicznych. Uzyskane wyniki wskazują, iż przekroczenie
granicy 3 lat członkowstwa w Stowarzyszeniu w zdecydowany sposób
zwiększało deklarację dotyczącą uczestniczenia w wyjazdach, 16% dla osób
ze stażem 1-3 lata, prawie 68% dla respondentów ze stażem 3-6 lat oraz 68%
osób ze stażem 6 lat i więcej. Ponadto analiza wykazała istotną korelację
zachodzącą pomiędzy okresem przynależności do Stowarzyszenia
i wynikającą z tego faktu zmianą zachowań ankietowanych. Współzależności
prezentuje tabela 14.
Tabela 14. Staż w Stowarzyszeniu a wpływ na zmianę zachowań
W jakim stopniu Pana/Pani aktywność w Stowarzyszeniu wpłynęła na zmianę sposobu
spędzania czasu (częstotliwość wyjazdów krajowych i zagranicznych)?
było to bez
w stopniu
w
w bardzo
Zmienna
znaczenia umiarkowanym znaczącym
dużym
%
%
%
%
Jak długo
1-3
4,2%
54,2%
33,3%
8,3%
był(a) Pan/Pani lat
członkiem Stow.? 3-6
2,7%
37,8%
51,4%
8,1%
lat
6+
1,9%
17,0%
45,3%
35,8%
Źródło: Badania własne
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Poszukiwanie związku między długością stażu ankietowanych
w Stowarzyszeniu a ich aktywnością wykazało istnienie wzajemnych
zależności. Im dłużej dana osoba była członkiem organizacji, tym większy
miało to wpływ na sposób spędzania przez nią czasu wolnego (ponad 81%
wskazań dla respondentów będących członkami Stowarzyszenia 6 i więcej
lat). Pozwala to sformułować wniosek, że dłuższy staż w Stowarzyszeniu
sprzyjał zdecydowanie większej aktywności badanych.
Analiza wyników wskazuje ponadto, jak ważnym czynnikiem
są zainteresowania odbiorców, którzy poszukują określonych treści
w zależności od swoich potrzeb. Istotną rolę odgrywają zainteresowania
tematyczne; oprócz tego, że są ważnym czynnikiem stymulującym kontakty
z mediami, określają również stopień ich wykorzystania. Świadczą o tym
badania kwestii lojalności członków Stowarzyszenia w stosunku do programu
„Klub Globtrotera”. Warto też zauważyć, że członkowie Stowarzyszenia –
widzowie, aktywnie budowali związek z programem według własnych zasad,
w zakresie konstruowania własnych przyjemności. Dotyczyło to sfery życia
organizacyjnego, stowarzyszeniowego, na co wskazują związki zachodzące
pomiędzy aktywnością członków Stowarzyszenia a zmianą ich przyzwyczajeń
dotyczących sposobów spędzania wolnego czasu, jak również odbierania
i przyswajania treści oraz przyrostu wiedzy praktycznej.
Podsumowanie
Wydaje się, iż umiejętność komunikowania się z otoczeniem,
w tym z nabywcami, ma coraz większe znaczenie w procesie konkurowania
o klienta. Przedsiębiorstwa muszą posiadać zdolność wykorzystywania
technik efektywnej komunikacji. Sukces wielu przedsięwzięć, także
medialnych, zależy bowiem od skutecznej komunikacji z odbiorcą. Jednakże
skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem narzuca staranne dobieranie
mediów,
które
zapewnią
efektywne
wydatkowanie
budżetów
marketingowych.
W.
Godzic
nazywając
telewizję
maszyną
kultury
„konsumpcjonistycznej”, zauważa jednak, iż promuje ona kulturę, wizerunek
– produkty, które posiadają wartość, a nie są jedynie „rzeczami”
do kupienia25. W omawianym przypadku była to promocja aktywnego trybu
życia i pasji podróżowania.

25

Godzic W.: Rozumieć telewizję rozumieć widza, w: W świecie mediów, red. NurczyńskaFidelska E., Wyd. Rabid, Kraków 2001, s. 42.
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Prezentowane w artykule badania wykazały, jak istotny wpływ
na zachowanie poszczególnych zbiorowości może mieć przekaz medialny
(content), czego konsekwencją jest, że odbiorcy komunikatu poświęcają
nadawcy swój rzadki zasób, jakim jest czas. Badania dowiodły również,
że regionalna stacja telewizyjna może posiadać aktywną widownię.
Wydawać się może, że autorom „Klubu Globtrotera” udało się
osiągnąć sukces poprzez potraktowanie widzów jako istotnego podmiotu
procesu komunikacyjnego; czynnika decydującego w najwyższym stopniu
o sukcesie programu. Widzowie udowodnili, że nie tylko chcą być takim
podmiotem, ale również mogą, czego dowodem była działalność
„Stowarzyszenia Podróżników Klubu Globtrotera”.
Podsumowując, należy stwierdzić, że telewizja regionalna jest
narzędziem skutecznej komunikacji z odbiorcą, dzięki czemu może być
wykorzystywana w kształtowaniu popytu na usługi i towary, także z obszaru
turystyki.
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BEZPIECZEŃSTWO TURYSTÓW
JAKO KWESTIA SPOŁECZNA
(przyczynek do problematyki bezpieczeństwa socjalnego turystów)
Safety of tourists as a social issue
(contribution to problemof social security for tourists)
Abstract
The issue of tourists' social safety is not a simple one to discuss. It must
be explored firstly in reference to the customs that determine basic ethical and
moral norms concerning the groundrules and conditions for reception
of outsiders. We define safety as a condition and a phenomenon consisting
in the stable and abiding absence of fear for one's property, health and life.
Individuals deprived of a feeling of personal safety are not easily encouraged
to travel, in particular to places characterized by the likelihood of situations
occurring that they themselves define as dangerous.
Help for tourists is offered by various institutions, which can be classified into
governmental, non-governmental (including local self-governments) and
private. They should cooperate with one another. In general, they
"theoretically" have one common objective: to provide the best and most
professional assistance to tourists, who, far from home and fr om "their own
social space" need it the most.
Keywords: research on tourism, social safety of tourists, destination, tourism
economics, social policy, tourism policy, integrated safety index at a destination, local
self-government

1

Problem bezpieczeństwa socjalnego turystów nie jest łatwy
do jednoznacznego sformułowania. Musi być on odnoszony w pierwszej
kolejności do reguł obyczajowych, które określają zasadnicze normy
etyczne i moralne odnośnie zasad i warunków recepcji osób nieznanych.
Bezpieczeństwem nazywamy stan i zjawisko polegające na trwałym
i stałym braku poczucia strachu o mienie, zdrowie i życie. Ludzi
1

Dziewięcka-Bokun L.: Bezpieczeństwo socjalne jako podstawa pokoju społecznego,
w: Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, red. Supernat J., Wrocław 2009, s. 131.,
za: Rajkiewiczem A.: Potrzeba bezpieczeństwa socjalnego, w: „Polityka Społeczna”,
nr 3/1988, s. 6., przyjmuje, „że istotę bezpieczeństwa socjalnego stanowią gwarancje uzyskania
pomocy zewnętrznej (pozarodzinnej) w przypadkach zdarzeń losowych i innych sytuacjach
prawem lub umowami określonych”,
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nieposiadających na stałe poczucia własnego bezpieczeństwa trudno
zachęcić do podróży, a w szczególności do odwiedzenia miejsc
stwarzających prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji definiowanych
przez nich jako niebezpieczne. Turystą człowiek staje się,
gdy: dobrowolnie, dla własnej przyjemności, w czasie wolnym, za własne
pieniądze opuści miejsce stałego przebywania i uda się na czas określony
2
w podróż.” Można spierać się o zakres definicji turysty, jednakowoż jest
pewnym, że (aksjomat) za każdym razem jest to człowiek w podróży
(podmiot) poza swoim codziennym ”układem”, czyli miejscem stałego
przebywania.
Pomoc turystom deklarują różnego rodzaju instytucje. Instytucje
te pokrótce można podzielić na rządowe, pozarządowe (w tym samorządowe)
i prywatne. Powinny one ze sobą współpracować. Generalnie mają one
„teoretycznie” jeden wspólny cel: udzielić jak najlepszej i fachowej pomocy
tym spośród turystów, którzy jej najbardziej w danej chwili (daleko od domu
i „swojej przestrzeni społecznej”) potrzebują.
Bezpieczeństwo socjalne rozpatrujemy w aspektach:
materialnym, czyli zapewnienie obywatelom niezbędnych do życia
środków poprzez danie mu pracy lub świadczenia socjalnego,
zapewnienia mu ochrony zdrowia, edukacji itp.
- społecznym, czyli zapewnienie ładu społecznego poprzez spójny
system praw na wypadek trudnej sytuacji życiowej obywateli
oraz w razie zagrożenia ich życia.”
Podobnie postąpiono
w przypadku próby definiowania
bezpieczeństwa socjalnego turystów. „Bezpieczeństwo socjalne turystów jest
to stan obiektywny polegający na braku zagrożenia, odczuwany subiektywnie
przez jednostkowych turystów lub grupy turystyczne.” 3 Pomimo opuszczenia
geograficznego obszaru państwa podróżny oczekuje, że „państwowe
gwarancje bezpieczeństwa”, prawnie należne obywatelowi Rzeczypospolitej
Polskiej a wynikające z zapisów w Ustawie Zasadniczej Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., się nie kończą ani nie
wygasają z chwilą przekroczenia granicy. Czytamy bowiem
w rozdziale I konstytucji, art. 5, że: „Rzeczpospolita Polska strzeże
niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolność
i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
-

2

Borkowski K., Kucharski, J.: Etyka pilota wycieczek, w: Etyka przewodników turystycznych
i pilotów wycieczek, red. Kruczek Z., Proksenia, Kraków 2010, s. 36.
3
Por.: Korzeniowski L., F.: Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012, s. 76.
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dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się
zasadą zrównoważonego rozwoju.” W zapisie tym nie ma ograniczenia
przestrzennego (terytorialnego) co do obszaru, na którym państwo polskie
zobowiązuje się do „zapewnienia wolności i praw człowieka i obywatela
oraz bezpieczeństwa (swoich) obywateli”. Oznacza to (lub powinno
oznaczać), że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej jest chroniony przez
państwo polskie z mocy Ustawy Zasadniczej również podczas pobytu poza
granicami terytorium kraju. Dodatkowo w rozdz. II Konstytucji – Wolności,
prawa i obowiązki człowieka i obywatela – znajdujemy w art. 36 zapis
gwarantujący obywatelowi polskiemu podczas pobytu za granicą prawo
do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej.4. Ustawa z dnia 13 lutego
1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej 5 precyzuje, na jaką pomoc
obywatel polski może liczyć w ramach art. 36 Konstytucji RP z dnia
2 kwietnia 1997 r. Z dokumentu wynika, że Polakowi będącemu w potrzebie
a przebywającemu za granicą, osobą kompetentną do udzielenia pomocy jest
konsul. Jest to „urzędnik państwa za granicą, którego zadanie polega
na dbaniu o interesy własnego państwa oraz opiece nad jego obywatelami
przebywającymi na terytorium państwa, w którym konsul pełni swoją
funkcję”.6 Artykuł 11 Ustawy o funkcjach konsulów RP stwarza warunki
do upatrywania w osobie konsula opiekuna praw obywatela będącego „poza
domem”, czyli poza granicami kraju. Rzadko kiedy podróżny okazjonalny,
a takim jest turysta, zna prawo kraju odwiedzanego (przyjmującego).
W swojej „naiwności” turysta rozciąga „mentalnie” prawo swojego kraju
na destynację, którą odwiedził. Dochodzi do tego jeszcze brak indywidualnej
wiedzy podróżnego o warunkach (w tym również o nakazach, zakazach
i innych regułach społecznych) panujących w destylacji, będący generalnie
efektem swoistego „lenistwa intelektualnego” osób wyjeżdżających
za granicę (szczególnie) w grupach zorganizowanych przez instytucjonalnego
organizatora podróży. Wiedza o tym, że nieznajomość prawa szkodzi7,
a nieznajomość prawa nie jest usprawiedliwieniem8, nie jest pomocna
4

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., rozdz. I, art. 5 i rozdz. II,
art. 36.
5
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów RP, Kancelaria Sejmu,
s. 1/11; opracowano na podstawie: Dz. U. z 2002 r., nr 215, poz. 1823, z 2004 r., nr 173, poz.
1808, z 2007 r., nr 180, poz. 1280, nr 181, poz. 1287, z 2008 r., nr 216, poz. 1367, z 2010 r.,
nr 81, poz. 531, nr 167, poz. 1131, z 2012 r., poz. 161.
6
Ustawa z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów RP, Kancelaria Sejmu, s. 1/11, art. 10.
Konsul: 1/ chroni prawa i interesy RP i jej obywateli.
7
Ignorantia iuris nocet.
8
„Ignorantia legis non excusat” (również „Ignorantia legis non exculpat” – łac. „Nieznajomość
prawa nie jest usprawiedliwieniem”) – paremia prawnicza pokrewna do „Ignorantia iuris nocet”
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turyście, gdy dochodzi do instytucjonalnego przemilczania istotnych
informacji9 o prawie kraju odwiedzanego, w tym o zasadach etycznych
i moralnych czy systemie wartości, którymi kierują się mieszkańcy destynacji.
Dlatego też jest tu miejsce dla służb konsularnych, 10 by zapewnić informację
o prawach, zwyczajach, normach państwa, do którego turysta, (podróżny)
pragnie się udać. Działanie takie należy traktować jako pierwszą pomoc
(profilaktykę) obywatelom polskim w realizacji praw przysługujących
im zgodnie z prawem państwa przyjmującego oraz prawem i zwyczajami
międzynarodowymi. Informacje takie (w ograniczonym zakresie) dostępne są
na portalu Ministerstwa Spraw Zagranicznych11. W ślad za A. Rajkiewiczem
i L. Drzewiecką-Brokun możemy uznać, że ww. zapis konstytucyjny
i artykuły z Ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
częściowo wypełniają dyspozycję definicyjną istoty bezpieczeństwa
socjalnego, gdyż stwarzają „gwarancję uzyskania pomocy zewnętrznej
(pozarodzinnej) w przypadkach zdarzeń losowych i innych, prawem
lub umowami przewidzianych.”12 Dodatkowo dochodzi do tego, zgodnie
z zapisem w Wielkiej encyklopedii, że jest to „państwowa gwarancja (…)
zaspokojenia potrzeb społecznych ludzi spowodowanych (…) biedą,
zdarzeniami losowymi. 13
Klasyczne „bezpieczeństwo socjalne”, dotyczące osób mieszkających
(stale przebywających) w danym kraju, posiada ustalony i najczęściej bardzo
długi horyzont czasowy działań zabezpieczająco-ochronno-naprawczych.
W odróżnieniu od niego „bezpieczeństwo socjalne turystów” ma bardzo
krótki horyzont czasowy i bardzo zintensyfikowany (ilościowo i jakościowo)

oznacza, iż nikt nie może szukać usprawiedliwienia w nieznajomości prawa. Jest to zasada
uznająca fikcję powszechnej znajomości prawa.
9
Borkowski K.: Wizerunek destynacji turystycznej – element produktu turystycznego,
w: „Zeszyty Naukowe WSTiE”, nr 3/2013, Sucha Beskidzka: „W analizie informacji o danej
destynacji warto pamiętać również, że „istnieje bardzo perfidny sposób kłamania – przez
milczenie.” s. 16, źródło: Robert Louis Stevenson
http://pl.wikipedia.org/wiki/Robert_Louis_Stevenson
10
Tak służb konsularnych kraju „emisji”, jak i „recepcji” turystów. [przyp. wł.]
11
http://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/ostrzezenia ,http://poradnik.poland.gov.pl
12
Rajkiewicz A.: Potrzeba bezpieczeństwa socjalnego, w: „Polityka Społeczna”, nr 3/1988,
s. 6., „istotę bezpieczeństwa socjalnego stanowią gwarancje uzyskania pomocy zewnętrznej
(pozarodzinnej) w przypadkach zdarzeń losowych i innych sytuacjach prawem lub umowami
określonych”.
13
Wielka encyklopedia PWN, red. Wojnowski, J., Wydawnictwo Naukowe PWN S.A.,
Warszawa 2001.
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zakres podejmowanych działań. Związane jest to z występującą presją czasu
i warunków obiektywnych w destynacji. 14
Bezpieczeństwo socjalne turystów można rozpatrzyć w dwóch
aspektach:
- materialnym, czyli zapewnienie w sytuacji losowej obywatelom
przebywającym poza miejscem stałego przebywania w kraju
i za granicą: bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środków do życia
w czasie oczekiwania na powrót do domu (do kraju).
- społecznym, czyli zapewnienie ładu społecznego (porządku) przez
spójny system praw, zasad i procedur na wypadek zdarzenia
losowego, trudnej sytuacji życiowej poza granicami kraju czy wręcz
zagrożenia życia.
Zdarzenia takie to przykładowo:
- Akcja pomocowa przeprowadzona przez ADAC za przyzwoleniem
dyplomacji niemieckiej (zalecenia niemieckiego MSZ); ewakuacja
turystów z terenu Jugosławii w sierpniu 1991 r. W celu „ratowania
1200 uwięzionych w pogrążonej w wojnie Jugosławii” obywateli
niemieckich – członków ADAC – został wysłany prom. Odebrał
on turystów z miasta Pula i przetransportował ich do Triestu. 15
- Atak terrorystyczny na World Trade Center w 2001 r., w którym
zginęło 2 973 osób (w tym 6 Polaków).16
- Tsunami na Oceanie Indyjskim17 w 2004 r.; wg bilansu
publikowanego przez AFP (z dnia 6 lutego 2005 r.) liczba zabitych
i zaginionych wynosi co najmniej 294 tys. ludzi i nie jest
to ostateczny bilans tragedii. Podobne dane podaje Eric Cohen. 18

14

Bardzo wymownym tego przykładem (poddanym analizie „securitologicznej”
wg Korzeniowskiego) może być sytuacja z 4 lutego 2013 r., gdy w Bieszczadach
na szczycie Bukowe Berdo przeprowadzona została akcja ratunkowa GOPR i SG opisana
w tej pracy.
15
Borkowski K.: Turystyka – Polityka – Perspektywy – Strategie – Przyczynek do założeń
polityki turystycznej państwa, w: „Biuletyn Informacyjny Polskiego Stowarzyszenia
Turystyki”, nr 1 (2), kwiecień 1992, s. 2.
16
http://pl.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
17
http://pl.wikipedia.org/wiki/Trz%C4%99sienie_ziemi_na_Oceanie_Indyjskim
18
Cohen E.: Turystka i kataklizmy w badaniach naukowych: fale tsunami
w południowej Tajlandii, w: Turystka w badaniach naukowych, red. Winiarski R., Alejziak W.,
Rzeszów 2005, s. 91. „ dla samej Tajlandii w „maju 2005 r., niecałe pięć miesięcy po tym
wydarzeniu, oficjalna liczba ofiar śmiertelnych wynosiła 5395 a około 2800 osób było
zaginionych i prawdopodobnie martwych. Około połowę zidentyfikowanych ofiar i zaginionych
stanowili turyści zachodni”.
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Katastrofa morska 19 (przykład statku Costa Concordia), w wyniku
której śmierć poniosło 30 osób, dwie zostały uznane za zaginione,
a 64 osoby zostały ranne,
Wojna domowa w Libii (tzw. rewolucja libijska); 20 dokładna liczba
zabitych nie jest znana. W wojnie domowej zginęło co najmniej
30 tys. ludzi, a około 50 tys. zostało rannych.
Bankructwo firmy turystycznej Skay Club 21 – poza granicami kraju
pozostało wówczas 6,3 tys. turystów.
Porwanie polskich turystów w Libanie przez bandytów. 22
Zamordowanie w Peru przez lokalną ludność polskich turystów:
Celiny Mróz i Jarosława Frąckiewicza.
Katastrofa polskiego autokaru turystycznego 22 lipca 2007 w Vizille
na południe od Grenoble. W wypadku śmierć poniosło 26 osób,
a 24 zostały ranne 23,
Bez ofiar w ludziach zakończyła się impreza turystyki
„kwalifikowanej” Fundacji Hobbit z Wrocławia 4 lutego 2013 r., gdy
w Bieszczadach na szczycie Bukowe Berdo24 przeprowadzona została
akcja ratunkowa GOPR i SG.

19

http://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa_statku_Costa_Concordia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_domowa_w_Libii_%282011%29
21
Jak poinformowało Sky Club, aż 6,3 tysiąca osób znajduje się obecnie na wycieczkach
zorganizowanych przez biuro (początkowo padała liczba ponad 9 tys. turystów, ale wliczano
w to osoby, które miały wylecieć na wycieczki w najbliższych dniach). Zorganizowaniem
ich powrotu do kraju zajmie się Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.
Przeznaczona jest na to gwarancja, która opiewa na 25 milionów złotych. Z tych pieniędzy
zostaną pokryte koszty powrotów klientów a także wypłata wierzytelności wobec tych osób,
które wpłaciły już pieniądze, a które nie pojadą na zaplanowane wakacje – tłumaczyła
rzeczniczka. http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/262696.html
22
Chwile grozy przeżyła dwójka polskich turystów zwiedzających Liban. We wtorek Polacy
zostali uprowadzeni przez bandytów. Na szczęście siły bezpieczeństwa szybko ich uwolniły
z rąk porywaczy. Polacy zostali uprowadzeni w pobliżu miasta Baalbek w dolinie Bekaa przez
dwóch mężczyzn i wciągnięci przez nich do samochodu. Gdy porywacze nie zatrzymali się
w punkcie kontrolnym, żołnierze otworzyli ogień. Jeden z porywaczy zginął na miejscu,
drugiemu udało się uciec.
23
W uznaniu zasług w ratowaniu życia ludzkiego, za udział w akcji ratowniczej
i udzielanie pomocy ofiarom wypadku Prezydent RP, postanowieniem z dnia 5 października
2007, nadał Ordery Zasługi RP i Krzyże Zasługi; Monitor Polski z 2008 r., nr 5, poz. 58,
Postanowienie Prezydenta RP z dnia 5 października 2007 r. o nadaniu orderów i odznaczeń
na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych; odznaczeni zostali obywatele Republiki
Francuskiej: za wybitne zasługi w ratowaniu życia ludzkiego, za udział w akcji ratowniczej
i udzielanie pomocy ofiarom wypadku polskiego autokaru w okolicach Grenoble.
24
W poniedziałek wieczorem policja poinformowała, że 22-letni opiekun grupy, mieszkaniec
woj. dolnośląskiego, został zatrzymany. Zarzut narażenia podopiecznych na niebezpieczeństwo
utraty życia i zdrowia przedstawili policjanci 22-letniemu opiekunowi grupy nastolatków,
20
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Przypadki takie można mnożyć i sprawdzać, czy aspekty:
„materialny” i „społeczny” bezpieczeństwa socjalnego turystów były
na bieżąco realizowane, analizując zakres ilościowy i jakościowy pomocy
udzielanej w ramach bezpieczeństwa socjalnego turysty, czyli państwowej
gwarancji uzyskania przez polskiego podróżnego pomocy zewnętrznej
(pozarodzinnej) w przypadkach zdarzeń losowych, tak w kraju, jak i poza
jego granicami.
Podążając za sugestią L. F. Korzeniowskiego, można przy
pogłębionej analizie bezpieczeństwa rozróżnić dwa pojęcia:
- bezpieczeństwo podmiotu (turysta),
- zagrożenia podmiotu (turysta),
W przypadku turystyki można wskazać, że w kategorii
bezpieczeństwo podmiotu, odpowiadając na pytanie: kogo, czego
to bezpieczeństwo dotyczy, pojawiają się następujące podkategorie:
1. bezpieczeństwo socjalne osoby podróżującej turystycznie w ramach
„samoobsługi”;
2. bezpieczeństwo socjalne osoby podróżującej turystycznie w ramach
„obsługi instytucjonalnej.”25
Wewnątrz nich wydzielić należy kolejno:
- indywidualnego (pojedynczego) turystę,
- grupę turystyczną,
- wszystkich obywateli danego kraju przebywających w celach
turystycznych aktualnie poza granicami swojego kraju,
- wszystkie osoby (bez względu na narodowość, obywatelstwo, płeć,
wyznanie itd.) przebywające aktualnie w celach turystycznych poza
granicami swojego kraju.

którzy utknęli w poniedziałek w rejonie Bukowego Berda. „Warunki były bardzo ciężkie.
Wiało z prędkością 120 km/h. Wiatr porwał część ich namiotów” – mówił w rozmowie
z redakcją Kontaktu 24 Hubert Marek z Bieszczadzkiej Grupy GOPR, która ewakuowała
grupę 10 nastolatków. Jak się okazało, młodzież w górach przebywała sama. Wcześniej
pojawiały się informacje, że jest z nimi dwóch opiekunów. Ratownicy na miejscu znaleźli
jednak tylko 10 nastolatków. „Byliśmy święcie przekonani, że opiekunowie z nimi są. Nie było
tam jednak opiekunów” – poinformował na antenie TVN24 Grzegorz Chudzik, naczelnik
Bieszczadzkiego GOPR-u.
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/418499,piec-lat-wiezienia-groziopiekunowi-obozu-przetrwania-w-bieszczadach-sa-zarzuty.html
25
Takiej obsługi, która ma formę organizacyjną instytucji, sformalizowaną, np.: organizatora
turystyki, organizacji wyznaniowej, jednostki edukacyjnej, organizacji społecznej itp.
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Ten podział uzupełnić należy o element przestrzenny wyjaśniający:
- czy bezpieczeństwo socjalne turysty dotyczy jego pobytu
w konkretnej destylacji, czy też jest uniwersalne i dotyczy każdej
wybranej przez turystę destynacji?
Wydzielić należy dodatkowo w analizie elementy mające bezpośredni
wpływ na bezpieczeństwo socjalne osoby podróżującej turystycznie:
- bezpieczeństwo jego rzeczy (środka transportu, bagażu, sprzętu
turystycznego itp.);
- bezpieczeństwo jego finansów (powierzonych przed wyjazdem
pieniędzy organizatorowi podróży w zamian za gwarancję otrzymania
w destynacji i w drodze do niej konkretnych świadczeń, usług
zabezpieczających potrzeby turysty, pieniędzy w formie gotówki, kart
kredytowych, czeków podróżnych, voucherów);
- bezpieczeństwo posiadanych przez turystę informacji i informacji
o nim (danych wrażliwych, kodów dostępu, kontaktów, adresów,
numerów telefonów, korespondencji elektronicznej i papierowej,
monitoringu aktualnej lokalizacji czy zapisu filmowego
lub fotograficznego itd.)26
Analizując rodzaje zagrożeń bezpieczeństwa socjalnego turysty
za Korzeniowskim, można spróbować wyliczyć i podać przykładowo
następujące rodzaje bezpieczeństwa socjalnego podmiotu:
- bezpieczeństwo obiektywne – występujące bez względu
na subiektywną jego ocenę dokonaną przez turystę;
- bezpieczeństwo subiektywne – występujące ze względu
na subiektywną jego ocenę dokonaną przez turystę;
- bezpieczeństwo wewnętrzne – jako efekt działań (zabezpieczenie
lub zaniechanie) dokonanych przez samego turystę przed i w trakcie
podróży;
- bezpieczeństwo zewnętrzne – jako efekt działań osób trzecich
(prawnych i fizycznych) za lub bez wiedzy i zgody turysty;
- bezpieczeństwo abstrakcyjne – jako wewnętrzne przekonanie turysty
o własnej „nietykalności”, „nieśmiertelności” czy o „szczęśliwej

26

Wyciąg z warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej sporządzonych przez jednego
z organizatorów turystyki: „Osobom trzecim nawet w pilnych przypadkach nie mogą być
wydawane informacje o nazwiskach uczestników podróży i miejscu pobytu podróżnych,
za wyjątkiem kiedy podróżny wyraźnie zgodzi się na to. Powstałe przy przekazywaniu pilnych
wiadomości koszty obciążają podróżnego. Jest więc wskazane, aby podróżni przekazali swoim
bliskim dokładny kontakt w celu podróży”. http://www.hungaroinfo.com/formel1/terms_pl.htm
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gwieździe i dacie urodzenia” (przekonanie, że: „każdemu może się
przytrafić, ale nie mnie”);27
- bezpieczeństwo konkretne – istniejące realnie, niezależnie od jego
postrzegania i oceny przez podmiot,
- bezpieczeństwo potencjalne (bierne) – deklaratywne (obietnica
udzielenia pomocy lub groźba, np. werbalna lub sytuacyjna);
- bezpieczeństwo aktywne – działania faktyczne, skierowane na turystę;
- bezpieczeństwo statyczne – obejmujące stałe, typowe zdarzenia,
najczęściej umiejscowione w stałych parametrach czasoprzestrzennych;
- bezpieczeństwo dynamiczne – obejmujące bieżący monitoring
i działania w sytuacji, w jakiej aktualnie znajduje się turysta,
Podział na bezpieczeństwo ludzkie, rzeczowe, finansowe
czy informacyjne w wypadku bezpieczeństwa socjalnego turysty wydaje się
być o tyle zasadny, o ile utrata jego rzeczy, finansów czy informacji o nim
zagraża bezpośrednio jego bezpieczeństwu socjalnemu (bezpośredniej
sytuacji życiowej). W przypadku turysty uzasadnione jest to oddaleniem
od „domu”; wszystko, co ma ze sobą, jest jego zabezpieczeniem i stanowi
o jego poziomie bezpieczeństwa.
W oparciu o Korzeniowskiego definicja bezpieczeństwa socjalnego
turysty mogłaby brzmieć: „Bezpieczeństwo socjalne turysty jest zdolnością
do kreatywnej działalności podmiotu i oznacza holistyczną i dynamiczną
sytuację obiektywną, polegająca na braku zagrożenia, odczuwaną
subiektywnie przez jednostkowych turystów lub turystyczne grupy społeczne,
a kształtowaną przy pasywnym i aktywnym wsparciu zewnętrznym osób
i instytucji do tego celu powołanych.”
Jak wyjaśnia Korzeniowski przy generalnej definicji bezpieczeństwa,
również znaczenie pojęcia „bezpieczeństwo socjalne turysty” jest określone
przez następujące atrybuty:
- zdolność do aktywności podmiotu (turysty),
- dynamiczna sytuacja obiektywna, polegająca na braku zagrożenia,
- subiektywne odczucie.
27

Jest to dosyć często obserwowane przekonanie wśród turystów nastawionych na przeżywanie
przygód, którzy zapominają jedynie o tym, że o przygodach opowiadają tylko ci, którzy
je przeżyli, natomiast ci, którzy nie przeżyli tego zdarzenia, czyli zmarli/zginęli lub stracili
zdrowie, „przygodą” by go na pewno nie nazwali. Może właśnie, dlatego w języku polskim
istnieje zwrot „przeżyć przygodę” oznaczający osobisty udział w sytuacji co najmniej
nietypowej i najczęściej ryzykownej, a zakończonej powodzeniem, czyli zachowaniem życia
i zdrowia. Borkowski. K., por. (das Abenteuer, Adventure).
http://en.wikipedia.org/wiki/Adventure , http://pl.wikipedia.org/wiki/Przygoda
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Wyliczenie to, przy definiowaniu bezpieczeństwa socjalnego turysty,
należy uzupełnić jeszcze o: zasięg, zakres i siłę oddziaływania systemowych
(instytucjonalnych) zabezpieczeń zewnętrznych.
Mamy tu do czynienia z pojęciem sytuacji, ponieważ o sytuacji mówi
się wówczas, gdy rozpatrywany jest układ ze względu na człowieka, będącego
jednym z elementów tego układu i jednocześnie elementem najcenniejszym.
Charakterystyka sytuacji bezpieczeństwa socjalnego turysty
Ponieważ turystyka jest aktywnością człowieka, „każda sytuacja,
w której turysta (zgodnie z zapisem Korzeniowskiego) się znalazł, określona
jest przede wszystkim przez jej elementy składowe oraz cechy, przez
stan poszczególnych elementów składowych w określonym momencie
oraz wzajemne stosunki, jakie w tym momencie zachodzą między
jej elementami”. 28
Dlatego też sytuacje bezpieczeństwa socjalnego turysty rozpatrywać
należy ze względu na:
1. Elementy układu bezpieczeństwa socjalnego turysty
Układ, w którym występuje podmiot – (turysta) w sytuacji aktywności
turystycznej można podzielić na:
- pojedynczy turysta (człowiek) w danej destynacji,
- pojedynczy turysta (człowiek) bez względu na teren penetracji
turystycznej,
- grupa turystyczna (zespól ludzi) w danej destynacji,
- grupa turystyczna (zespól ludzi) bez względu na teren penetracji
turystycznej,
- jednoimienna29 społeczność turystów w danej destynacji,
- generalna30 zbiorowość turystów w danej destynacji,
- jednoimienna społeczność turystów bez względu na teren penetracji
turystycznej,
- generalna zbiorowość turystów bez względu na teren penetracji
turystycznej.
2. Elementy aktywności turysty jako podmiotu bezpieczeństwa socjalnego
W tym miejscu należy wspomnieć o „transferze turystycznym,”
gdyż „osoba, która zmienia miejsce stałego przebywania przenosi
(transferuje) w nowe „tymczasowe” miejsce pobytu (do destynacji) wszystkie
28

Korzeniowski L. F., op. cit.
np. Polacy, kobiety, wyznawcy kultu religijnego, dzieci, itd.
30
Oznacza każdy możliwy mix grupowy pod względem cech indywidualnych turysty,
a rozszerzająco – każdego z osobna i wszystkich razem.
29
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swoje codzienne potrzeby, jak również potrzeby odłożone, których nie mogła
lub nie wolno jej było zrealizować (zaspokoić) w miejscu stałego przebywania
i wówczas pojawia się konieczność kolejnych transferów na linii popyt –
podaż. Największą zdolność zaspokajania potrzeb (odczuwanych przez turystę
(człowieka) braków mają środki finansowe, dlatego też z przemieszczaniem
się podmiotu (turysty) w pierwszej kolejności pojawia się transfer środków
pieniężnych. Tam, gdzie pieniądz nie ma wartości z różnych powodów
(politycznych, gospodarczych, uwarunkowań cywilizacyjnych w tym również
braku cywilizacji, itp.), pojawia się „transfer towaru”: albo jako
zaspokojenie potrzeby podróżnego (np. namiot, czy suchy prowiant itp.),
albo jako towar do transakcji wymiennej. Tam, gdzie pieniądz nie działa
i brak jest towaru, może jeszcze pojawić się „transfer usług” – tak należy
traktować np. program Work and Travel USA31.
Dlatego biorąc pod uwagę rodzaje aktywności turysty (człowieka),
można wyróżnić za Korzeniowskim dwie zasadnicze sytuacje:
1. Egzystencjalne (życiowe) – zabezpieczanie potrzeb podstawowych,
gwarantujących utrzymanie się przy życiu (przede wszystkim
potrzeby fizjologiczne) i zaspokajanie potrzeb związanych
z: mieszkaniem, ubiorem, spędzaniem czasu, konsumpcją,
zaspokajaniem potrzeb kulturalnych i in. Dla turysty oznacza
to rozwiązanie „instytucjonalne”, gdy przed wyjazdem, w formie
gwarancji, zabezpiecza się w np. voucher lub indywidualne,
gdy przygotowuje się do „samoobsługi” w trakcie wyjazdu.
2. Behawioralne – czyli elementy czynnościowe, co oznacza (działanie)
aktywność podmiotu, dzięki której reguluje on swoje stosunki
z otoczeniem, przekształcając to otoczenie lub samego siebie.
Decyzja o wyjeździe turystycznym (potrzeba czasowego opuszczenia
miejsca stałego przebywania) jako decyzja główna (sprawcza), implikuje
powstanie szeregu następujących działań związanych z wyjazdem
turystycznym:
1. przygotowanie odpowiedniej ilości czasu wolnego,
2. przygotowanie odpowiedniej ilości środków finansowych,
3. zdobycie odpowiedniej informacji organizacyjno-technicznej,
4. przygotowanie do dyspozycji odpowiedniego środka transportu,
31

Work and Travel USA (albo Summer Work Travel[ , SWT; pl. praca i podróże) –
międzynarodowy program wyjazdów do Stanów Zjednoczonych dla studentów
z innych krajów. Celem tych wyjazdów jest poznanie kraju, jego kultury i języka. Work and
Travel różni się od innych form podróży przez to, że podróżujący zarabiają niezbędne
fundusze, angażując się na miejscu w krótko- lub długoterminowe prace dorywcze
(job hopping). http://pl.wikipedia.org/wiki/Work_and_Travel_USA

111

Krzysztof Borkowski , Bezpieczeństwo turystów…

5. przygotowanie odpowiednich dokumentów podróży,
6. przygotowanie
odpowiedniej
ilości
sprzętu
turystycznego
lub możliwości dysponowania nim,
7. przygotowanie noclegu lub gwarancji noclegu,
8. przygotowanie wyżywienia lub gwarancji wyżywienia,
9. przygotowanie warunków i urządzeń sanitarnych,
10. przygotowanie dostępu do informacji krajoznawczej,
11. przygotowanie bezpieczeństwa lub gwarancji bezpieczeństwa.
Działania te są w większości czynnościami koniecznymi, które muszą
zostać spełnione, aby doszło do realizacji wyjazdu turystycznego. 32
Behawioryści
definiują
sytuacje
jako
układ
bodźców.
W rzeczywistości, jak opisuje to Korzeniowski, istnieją dwa różne poziomy
zachowania się:
1. reaktywny – na poziomie elementarnym,
2. celowy – na poziomie wyższym.
Dlatego też sytuacje turysty (człowieka) można wprawdzie opisywać
jako układ stymulacyjny bodźców, na które on reaguje, ale trzeba ciągle
pamiętać (jak zaznacza Korzeniowski), że jest to opis uproszczony,
pomijający fakt wyższej organizacji zachowania się ludzi. Oznacza to,
że sytuacja jest jedynie polem, w którym człowiek rozwija jakąś działalność,
realizuje określone zadanie. Obrazuje to bardzo wyraźnie jedna z trzech zasad
funkcjonowania grupy turystycznej, a mianowicie „zasada emocyjności”.33
Stymulacyjny charakter sytuacji w oddziaływaniu na człowieka
określony jest przez jego wrażliwość i reaktywność. Inną wrażliwość
i reaktywność będzie prezentował „turysta wytrawny”, 34 dla którego
„turystyka” jest sensem i celem życia, a inną „komercyjny turysta
okazjonalny”, który podążając za trendem mody, zdecydował się „gdzieś”
pojechać, bo „to”, jak wyczytał z kolorowej prasy, „nobilituje”. Wrażliwością
nazywa się zdolność organizmów żywych do odbioru określonych bodźców
(np. wrażliwość wzrokowa, słuchowa, dotykowa itd.), natomiast
32

Por.: Borkowski K.: rozdz. 3.1. Uwagi ogólne o potrzebach i motywach turystów oraz
różnych obowiązkach pilota i 3.2. Projektowanie imprez turystycznych, w: Pilotaż wycieczek
zagranicznych, red. Kruczek Z., Proksenia, wyd. I-VII, Kraków 1996-2001.
33
Zasada emocyjności opisuje zachowanie się uczestników „zinstytucjonalizowanej” grupy
turystycznej w sytuacjach awaryjnych i zagrożenia, szczególnie wtedy gdy istnieje presja
czasu. Porównaj: Borkowski K.: rozdz. 3.3. Cechy grupy turystycznej, w: Pilotaż wycieczek
zagranicznych, red. Kruczek Z., Proksenia, wyd. I-VII, Kraków 1996-2001.
34
Turysta wytrawny – osoba doświadczona, dla której turystyka jest ciągłą aktywnością
życiową. Borkowski K., Peretiatkowicz R., Kruczek Z., Walas B., Zdebski J.: Zasady
kształtowania postaw społecznych pożądanych w imprezach turystycznych. Materiał
przeznaczony dla organizatorów turystyki. AWF, Kraków 1981.
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reaktywnością nazywa się charakterystyczny dla różnych ludzi stosunek siły
reakcji do siły wywołujących ją bodźców. Oznacza to, że reakcja różnych
turystów (ludzi) na podobne bodźce będzie (jest) różna, a więc i zachowanie
się różnych turystów (ludzi) w tym samym otoczeniu może być różne.
Kontynuując myśl Korzeniowskiego, istnieje bardzo duże
prawdopodobieństwo, że wytrawny turysta wykryje dostępnymi sobie
zmysłami już delikatne, subtelne, wręcz podprogowe sygnały z otocznia
na granicy wrażenia/spostrzeżenia i to wystarczy, by uniknąć zagrożenia,
gdy w tej samej sytuacji „komercyjny turysta okazjonalny” nie tylko,
że niczego nie zauważy, to jeszcze swoim działaniem będzie zwiększał
dotychczasowy poziom zagrożenia.35 I odwrotnie, możliwa jest sytuacja,
że „nadwrażliwość” osobnicza turysty „neofity” 36 powodować będzie jego
nieuzasadnioną aktywność zabezpieczającą, co najczęściej jest widoczne
dla otoczenia i może prowokować otoczenie do kontrreakcji. Również
sytuacja zadaniowa określona jest przez cechy otoczenia, jak i podmiotu,
w tym przez to, jak człowiek spostrzega ten układ i jak go rozumie. 37
Udział świadomości człowieka w kształtowaniu jego sytuacji
bezpieczeństwa analizowany jest przez Korzeniowskiego 38 z pozycji
holistycznej, całościowej, obejmującej otoczenie człowieka wraz z nim
samym, takimi jakie są one obiektywnie i w obiektywnych stosunkach
35

Relacja z wyprawy do Chin i Mongolii: „Od wyjazdu minęło już trochę czasu a mnie ciągle
trudno jest zwięźle i jednoznacznie podsumować całą eskapadę. Wynika to z faktu całkiem
innego podejścia i klimatu do wspinana w Chinach. Forma często przewyższa tu treść
i dochodzi do groteskowych sytuacji, kiedy to wysprzętowiona w GoreTexy i buty
do wspinaczki wysokogórskiej ekipa wpada do Tesco i kontaktując się przez CB radia
i lokalizując GPS-em, próbuje kupić zupki chińskie… Samo wspinanie też niestety ma tę samą
atmosferę” http://olaprzybysz.wspinanie.pl/blog/2011/05/24/wspinanie-na-pustyni/.
36
Na przykład turysta ubrany w ekwipunek tupu „survival”, z maczetą na plecach
i sztyletem czy fińskim nożem za pasem, paradujący po głównym deptaku miasta
czy miejscowości wypoczynkowej.
37
Widać to było na przykład w czasie początków tzw. Wiosny Arabskiej, kiedy
to media donosiły o kolejnych turystach w obszarze państw Afryki Północnej będących
w „tarapatach” i proszących swoje rządy o zorganizowanie bezpiecznego powrotu do ojczyzny.
Działo się to już w czasie, gdy zamieszki szalały od dawna, a pechowi turyści przy
podejmowaniu decyzji o wyjeździe doskonale wiedzieli, że jadą w obszar działań wojennych,
a co najmniej rewolucyjnych. Jak wielu z nich później twierdziło w wywiadach medialnych,
skuszeni ceną i terminem urlopu, nie brali ryzyka pod uwagę. Wychodzili z założenia, że są
turystami, czyli nietykalnymi obserwatorami (w ich mniemaniu) pozostającymi całkowicie
poza konfliktem. Życie skorygowało podobne postawy, a pechowcy musieli, drżąc
o własne życie, liczyć na pomoc swoich państw. Podobne sytuacje miały już miejsce w historii,
należy się więc spodziewać powtórzenia takich zdarzeń w przyszłości.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arabska_wiosna
38
Korzeniowski L. F.: Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012, s. 78-79.
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wzajemnych oraz jakimi je spostrzega podmiot i jakimi je odbierają inni
uczestnicy sytuacji. Takie podejście przy opisywaniu sytuacji bezpieczeństwa
socjalnego turystów ma pełne uzasadnienie. W rzeczywistości często mamy
do czynienia z sytuacją, gdy zachowanie się człowieka, nawet jeśli jest
zgodne z percepcją rzeczywistości, a nie z cechami obiektywnymi, to jednak
wywołuje skutki zgodne z cechami obiektywnymi a nie percypowanymi
czy wyobrażonymi39. Dlatego zasadne jest powtórzenie za Korzeniowskim,
że to „obiektywne cechy kształtują zachowanie turysty (człowieka) zależnie
od tego, jak on sam spostrzega swoją sytuację” 40, przy czym spostrzeganie
sytuacji przez człowieka samo jest zależne od tego:
- jakie są obiektywne cechy otoczenia w destynacji, w której się
znalazł?
- jaki jest on sam?
- co on w tej sytuacji robi?
- co robi w tej sytuacji systemowe (instytucjonalne) zabezpieczenie
zewnętrzne?
Dla potrzeb dalszej analizy warto przypomnieć, co sugeruje
Korzeniowski, że „niektóre elementy sytuacji działają na człowieka
bezpośrednio, bez pośrednictwa jego świadomości, np. jeżeli widząc sytuację
niebezpieczną, nie zareaguje, to dozna uszczerbku, odpowiednio
do obiektywnych właściwości zagrożenia, a nie do wyobrażonych
właściwości otoczenia”41.
Bardzo wymownym tego przykładem, poddanym analizie
„securitologicznej” wg zasad Korzeniowskiego, może być sytuacja
z 4 lutego 2013 r., gdy w Bieszczadach na szczycie Bukowe Berdo
przeprowadzona została akcja ratunkowa Górskiego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego i Straży Granicznej. Według opisu medialnego: „pomoc
wezwano w poniedziałek przed godz. 9.00. W akcji brało udział ok. 30
ratowników z Ustrzyk Górnych, Cisnej oraz z centralnej bazy bieszczadzkiej
grupy GOPR w Sanoku i 24 funkcjonariuszy Straży Granicznej. Kiedy
39

Przykładem tak postawionego problemu był 26 grudnia 2004 r., gdy w następstwie trzęsienia
ziemi w okolicach indonezyjskiej wyspy Sumatra powstała gigantyczna fala tsunami. Liczbę
ofiar śmiertelnych wśród ludzi szacuje się na 300.000, poszkodowanych – na kilka milionów.
Korzeniowski L. F.: Securitologia – teoretyczne i praktyczne zagadnienia bezpieczeństwa,
w: Bezpieczeństwo, administracja i biznes w kontekście członkostwa w UE, red. Nogalski B.
i Tomaszewski J., WSAiB, Gdynia 2005, s. 73.
40
Tutaj istotną rolę w postrzeganiu otoczenia może odgrywać poziom „zinstytucjonalizowania”
obsługi, gdyż im więcej obowiązków organizacyjnych zostaję przeniesione jako powinność
„obsługi”, tym więcej ich znika z pola widzenia obsługiwanego turysty (jego percepcja
sygnałów z otoczenia jest bardziej wygłuszona). Borkowski K., przyp. wł.
41
Korzeniowski L. F.: Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Difin, Warszawa 2012, s. 78-79.
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ok. 11.30 ratownicy dotarli do uczestników obozu „Szkoły przetrwania SAS”
z Wrocławia, młodzi ludzie w wieku od 15 do 19 lat siedzieli w zasypanych
namiotach, mieli odmrożone nogi. Nie byli w stanie założyć butów, które też
były zamarznięte. Goprowcy uratowali 10 osób z obozu zorganizowanego
przez wrocławską fundację, które w fatalnych warunkach biwakowały
na Bukowym Berdzie, na wysokości ponad 1100 m n.p.m. Akcja trwała
6-7 godzin, od 9.00 do 15.30. Wieczorem policja zatrzymała opiekuna grupy.
To 22-latek z Dolnego Śląska, który wyruszył z uczestnikami obozu
w góry, ale zostawił ich na szlaku i wrócił na dół. Był w stałym kontakcie
telefonicznym z grupą i to on zawiadomił GOPR, że potrzebna jest pomoc.
Organizator wyjazdu i szkolenia przedstawia własny opis zdarzeń. 42
Do oceny zaistniałej sytuacji zastosowano metodologię „securitologii”
wg L. F. Korzeniowskiego.
Obiektywne cechy kształtujące zachowanie turysty
Diagnoza sytuacji a zarazem ocena zachowania 22-letniego opiekuna
młodzieży aktywisty Fundacji Hobbit i/lub pracownika „SAS – Szkoła
Przetrwania i Przygody” mieszczącej się pod tym samym adresem
we Wrocławiu (od 12 roku życia trenuje techniki przeżycia zwane
„survivalem”) jako kierownika obozu przetrwania, opiekuna i egzaminatora
jest zależna od tego (pytania za Korzeniowskim):
Jakie są obiektywne cechy otoczenia w destynacji, w której się znalazł?
Bieszczady w okresie zimowym są szczególnie groźne, następują
bowiem niespodziewanie gwałtowne zmiany warunków atmosferycznych,
spadek temperatur i opady atmosferyczne (śniegu, śniegu z deszczem)
połączone z silnym dochodzącym do 70-100 km/godz. wiatrem. Góry
te potrafią stworzyć (szczególnie w okresie zimowym) obiektywną sytuację
zagrażającą zdrowiu i życiu turystów. Organizator wyjazdu „szkoły
przetrwania SAS” takich właśnie warunków obiektywnych poszukiwał
i do takiej sytuacji „egzaminacyjnej” przygotowywał przez dwa lata
nieletnich uczestników wyprawy.
42

Tymoszyk B.: Właściciel SAS informuje, że jego szkoła działa na rynku
już od dwudziestu lat, organizując obozy i wyjazdy przez cały rok: – Opiekunami zostają
osoby, które mają uprawnienia i przynajmniej od kilku lat zajmują się survivalem.
22-letni opiekun, który wezwał na pomoc ratowników GOPR, miał w pracy, w górach blisko
dziesięcioletnie doświadczenie (matematycznie oznacza to, że od 12 roku życia konsekwentnie
trenował techniki przetrwania). Właściciel podaje też do publicznej wiadomości, że wszyscy
uczestnicy dostali na wyjazd zgody rodziców. Wycieczka nie była zgłaszana do kuratorium,
bo był to, zdaniem B. Tymoszyka, wyjazd prywatny.
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Jaki jest on sam?
Będąc
instruktorem
„szkoły
przetrwania”
z
10-letnim
doświadczeniem, powinien był wykazać się odpowiednią wrażliwością
i reaktywnością. Dlatego istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo,
że jako wytrawny turysta-„survivalowiec” potrafił bezbłędnie rozpoznać,
sytuację niebezpieczną i to wystarczyłoby, aby uniknąć zagrożenia,
pod warunkiem że to on byłby rzeczywistym podmiotem sytuacji
„szczytowej” i chciał być bezpieczny. On jednak pełnił funkcję egzaminatora
trzymającego się ustalonego przez firmę scenariusza, a dodatkowo –
„zdalnego” animatora na zasadach przypominających „call center”. W tym
samym czasie idący w kierunku szczytu a później nocujący na nim nieletni
„komercyjni turyści” byli w sytuacji rzeczywistej.
Co on w tej sytuacji robi?
W tym miejscu następuje dualizm podmiotowy. Z jednej strony
występuje opiekun kontrolujący telefonicznie sytuację grupy, bez możliwości
włączenia własnej „sensoryki” do zdiagnozowania poziomu zmian otoczenia,
w którym znaleźli się jego podopieczni – bazuje on jedynie na informacjach
subiektywnych. 43 Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności osobistej za życie
i zdrowie podopiecznych, jak również z rzeczywistego zagrożenia dla zdrowia
i życia młodzieży na szczycie, jakie mogło spowodować dalsze zwlekanie
z podjęciem działań, powiadomił i wezwał Górskie Ochotnicze Pogotowie
Ratunkowe. 44
Z drugiej strony występuje, jako podmiot rzeczywisty, 10-osobowa
grupa nieletnich, którzy, mimo wcześniejszego treningu przygotowawczego,
są w sytuacji „stresu egzaminacyjnego” i wykazują niespójne zachowanie
„neofity”, mogące powodować nieuzasadnioną indywidualną aktywność
zabezpieczającą, co najczęściej jest widoczne dla otoczenia i może
prowokować do kontrreakcji innych z zespołu. W warunkach stresu,
połączonego z presją czasu (poranek bez widoczności i perspektywa kolejnej
nocy pod namiotem w śniegu na szczycie), jak również w ciągle
pogarszających się warunkach atmosferycznych dochodzi najczęściej
do rozłamu jednomyślności w grupie, która nie jest w stanie podjąć decyzji,
co robić dalej. Dlatego też dochodzi do indywidualnego poszukiwania przez
poszczególnych członków grupy pomocy na zewnątrz układu. Zostaje
43

Dwa lata treningu.
Kodeks karny, art. 160.
§1. „Kto naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
§2. „Jeżeli na sprawcy ciąży obowiązek opieki nad osobą narażoną na niebezpieczeństwo,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”
44
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powiadomiony (między innymi) opiekun grupy i od niego wychodzi
wezwanie o pomoc do służb GOPR.
Co robi w tej sytuacji systemowe (instytucjonalne) zabezpieczenie
zewnętrzne?
Decyzję o podjęciu bezpośredniej akcji i wezwaniu wsparcia
ze strony Straży Granicznej podejmuje dyżurny GOPR w oparciu o relację
opiekuna pozostającego poza sytuacją (jak się później okazało,
przebywającego w hotelu „Białym” w Ustrzykach Górnych) i informację
od jednego z uczestników znajdującego się w „obozie szczytowym”.
W celu uzyskania całościowego – holistycznego obrazu sytuacji –
opis ten należy uzupełnić jeszcze o następujące fakty:
- uczestnicy wyprawy byli trenowani przez dwa lata właśnie na taką
okoliczność,
- byli również, jak to określił opiekun, bardzo dobrze
„wysprzętowioni”45,
- szkoleniowcy wybrali świadomie odpowiedni czas i miejsce
egzaminu, by była możliwość udowodnienia nabytych przez
„kursantów” umiejętności „przeżycia” w wybranej przez siebie
sytuacji.
Organizator stworzył jeszcze, oprócz istniejącej sytuacji obiektywnej
w postaci groźnych o tej porze roku Bieszczad, dodatkowe zagrożenia, łamiąc
świadomie istniejące (bierne), systemowe, instytucjonalne zabezpieczenia
zewnętrzne:
1. Złamano regulamin dotyczący zasad przebywania w obszarze
specjalnym, jakim jest park narodowy – poruszanie się
po Bieszczadzkim Parku Narodowym jest dozwolone tylko od świtu
do zmierzchu. 46
2. Złamano regulamin dotyczący zasad przebywania w obszarze
specjalnym, jakim jest park narodowy; w Bieszczadzkim Parku
Narodowym jest zakaz biwakowania, poza wyznaczonymi polami
namiotowymi. 47
3. Naruszono strefę nadgraniczną;48 istnieje nakaz powiadamiania
o pobycie lub imprezie (w strefie) właściwego miejscowego
komendanta
placówki
Straży
Granicznej,
nie
później
niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności
45

„Wysprzętowiony” – neologizm, prawdopodobnie kalka tłumaczeniowa z języka ang.;
posiadali odpowiedni sprzęt.
46
http://www.lasy.com.pl/web/elk/lesnimieszkancy
47
http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20130313/BIESZCZADY/130319879
48
Zewnętrzna granica Unii Europejskiej.
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lub imprezy. (Złamanie zapisów „Rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie
uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie
nadgranicznej” (Dz. U. Nr 80).49 50
4. Zignorowano ostrzeżenie lawinowe w obszarze planowanej penetracji
turystycznej.51
5. Zignorowano „imienny” zakaz biwakowania w wysokich partiach
gór.52
6. Nie zgłoszono tej formy wypoczynku młodzieży w stosownym
miejscowo Kuratorium Oświaty i Wychowania 53 (przedstawiciel
„szkoły” jest innego zdania i tłumaczy, że nie musi posiadać zgody
Kuratorium Oświaty i Wychowania, bo był to prywatny wyjazd
partnerski 54).
49

Borkowski K.: Transgraniczny produkt turystyczny masywu Babiej Góry
ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki produktów turystycznych w obszarach specjalnych,
w: Rozwój zrównoważonej turystyki na pograniczu polsko-słowackim, WSTiE, Sucha
Beskidzka 2011.
50
Pobyt i organizacja wypoczynku w strefie nadgranicznej. Kwestie powyższe regulują
przepisy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2008 r. w sprawie uprawiania turystyki, sportu, polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej
(Dz. U. nr 80, poz. 481).
Zgodnie z rozporządzeniem uprawianie turystyki... O zamiarze wykonywania powyższych
czynności, osoby fizyczne lub – w przypadku imprez zorganizowanych – organizatorzy, winni
powiadomić właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej, nie później
niż na 2 godziny przed rozpoczęciem planowanych czynności lub imprezy.
51
Komunikat o stanie zagrożenia lawinowego dla obszaru: Bieszczady z dnia 2013-02-04
10:35:17 – ogłoszony 2 stopień zagrożenia.
52
Uczestnicy obozu w połowie ubiegłego tygodnia zgłosili się w goprówce
w Ustrzykach Górnych. Powiedzieli, że będą biwakować w górach. Mieli jednak zakaz
biwakowania w wysokich partiach. Jak widać, zrobili inaczej. Dowiedzieliśmy się, że ten biwak
na Bukowym Berdzie miał być ich egzaminem – wypowiedź Naczelnika Grupy Bieszczadzkiej
GOPR Grzegorza Chudzika.
http://polskalokalna.pl/wiadomosci/podkarpackie/news/rmf24-szef-goprowcow-o-akcji-wbieszczadach-bylem-w-szoku,1890141,3328
53
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-wroclaw,44/kuratorium-wyjazd-w-bieszczady-nie-bylzgloszony304285html
54
Borkowski K.: Podstawowym elementem wyprawy partnerskiej jest, że każdy w grupie
występuje na równych prawach i ponosi osobistą odpowiedzialność za siebie, swoje życie,
zdrowie oraz czyny, a organizator takiej wyprawy uważa, że jest z tej odpowiedzialności
zwolniony i nie musi towarzyszyć grupie w czasie „rzeczywistej akcji szczytowej”.
W analizowanym przypadku nieletni nie mogli zawrzeć z organizatorem wyjazdu z racji wieku
prawnie wiążącej umowy, a oświadczenie rodziców nieletnich na temat ich wyjazdu również
stawia poważne znaki zapytania o skuteczność prawną tych oświadczeń, gdyż w skrajnym
przypadku interpretacji ich oświadczeń to na rodziców spadnie pełna odpowiedzialność
za świadome wysłanie dziecka w miejsce i sytuację zagrażającą jego zdrowiu i życiu. Osoba
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„Szkoła przetrwania SAS” ani Fundacja Hobbit, która użyczyła
adresu „szkole”, nie posiada stosownego wpisu w rejestrze
organizatorów turystyki. 55 56
W zaistniałej sytuacji doszło do naruszenia bezpieczeństwa socjalnego
turystów i udokumentowanego udzielenia aktywnej zewnętrznej pomocy
socjalnej potrzebującym jej turystom. Socjalny charakter tej pomocy wyraża
się w tym, że do akcji ratowniczej (starannie udokumentowanej) przystąpiły
ponad 54 osoby instytucji finansowanych z budżetu państwa:
- 24 funkcjonariuszy Straży Granicznej, 57
- 30 ratowników z Ustrzyk Górnych, Cisnej oraz z centralnej bazy
bieszczadzkiej grupy GOPR w Sanoku.
W bezpośredniej akcji brał udział następujący sprzęt:
- śmigłowiec Straży Granicznej – wylot i oczekiwanie dyspozycyjne
w Mucznem,
- śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – wylot
i oczekiwanie dyspozycyjne w Mucznem,
- 6 skuterów śnieżnych SG,
- 6 skuterów śnieżnych GOPR,
- karetki pogotowia ratunkowego (kilka).
Z powodu bardzo trudnych warunków – w Bieszczadach była burza
śnieżna – śmigłowce nie mogły wylądować w miejscu akcji
i czekały w gotowości dyspozycyjnej w Mucznem. Jedna osoba wymagała
hospitalizacji i została przewieziona do będącego w ostrym pogotowiu
szpitala w Ustrzykach Dolnych. Goprowcy w trakcie akcji stracili w górach
sprzęt ratowniczy o wartości 12 tysięcy złotych.
-

nieletnia nie może być partnerem ani „szkoły przetrwania”, ani „wyprawy”, ponieważ nie ma
pełni praw obywatelskich i nie może stanowić w pełni sama za siebie.
55
Rozdział 2, art. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. O usługach turystycznych wraz
z rozporządzeniami wykonawczymi: „Działalność gospodarcza w zakresie organizowania
imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów
o świadczenie usług turystycznych jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i wymaga uzyskania wpisu
w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, zwanego dalej „rejestrem”,
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, grudzień 2011 s. 9.
56
Cybula P.: Wyprawy partnerskie a prawo, opublikowano 6 lutego 2013 r.: W głośnej ostatnio
górskiej wyprawie turystycznej organizator tłumaczy, że nie musiał spełniać pewnych
warunków związanych z jej organizacją, bowiem była to wyprawa partnerska.
57
Mjr Elżbieta Pikor, rzeczniczka Straży Granicznej w Przemyślu, poinformowała, że do akcji
wysłano 24 funkcjonariuszy SG z Ustrzyk Górnych, Wetliny, Czarnej, Stuposian i Krościenka.
Wszyscy są przeszkoleniu w udzielaniu pierwszej pomocy. Wysłano też 6 skuterów śnieżnych,
w odwodzie cały czas był też śmigłowiec.
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GOPR nie wystawi organizatorom obozu rachunku za akcję ratowniczą
– koszty akcji wyliczone przez naczelnika Grupy Bieszczadzkiej GOPR
Grzegorza Chudzika to ponad 20 tys. zł – bo ratownicy działali w ramach
swojej służby (minimalny koszt jednej godziny pracy ratownika –
ratownictwo narciarskie – wynosi 25 złotych). Za pracę śmigłowców, które
wyleciały z baz, trzeba zapłacić kolejne kilkanaście tysięcy złotych – godzina
lotu śmigłowca to ok. 5 tysięcy. 58 Do tego należy dodać koszty transportu
ludzi i sprzętu w rejon akcji ratowniczej. Koncentracja zewnętrznych
społecznych (socjalnych) sił i środków (w tym straty sprzętu ratowniczego)
użytych do tej akcji zamyka się w kwocie szacunkowej około 60 tysięcy
złotych. Dodatkowe koszty społeczne, np. wyłączenie z obowiązków
rutynowych 24 funkcjonariuszy Straży Granicznej w obszarze zewnętrznej
granicy Unii Europejskiej na okres ok 24 godzin, są nie do oszacowania.
Wniosek z analizy sytuacji
Systemowe (instytucjonalne) zabezpieczenie zewnętrzne zadziałało
prawidłowo, udzielając tak pasywnej, pełnej, aktualnej informacji
o potencjalnym zagrożeniu w destynacji (zignorowanej przez organizatora),
jak i aktywnej, zewnętrznej pomocy socjalnej potrzebującym jej turystom,
za którą społeczeństwo nie wystawi rachunku ani organizatorowi,
ani uczestnikom wyprawy. Identycznie stałoby się, gdyby w obozie
na szczycie znaleźli się turyści z Ukrainy, Słowacji, Ameryki czy Chin
lub innego kraju świata.
Wyżej przeanalizowany przypadek (jak widać nie do końca losowy),
to dowód na istnienie obiektywnych zabezpieczeń socjalnych (pokrywanych
ze środków budżetowych) przebywających na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej turystów.
Jednak bezpłatność udzielonej pomocy (przerzucenie kosztów
na społeczeństwo) może budzić poważne wątpliwości, ponieważ „organizator
egzaminu
na
przetrwanie”
świadomie
zignorował
systemowe
(instytucjonalne) zabezpieczenie zewnętrzne, wymuszając aktywną pomoc
zewnętrzną od osób i instytucji do tego celu powołanych.
„Organizator egzaminu na przetrwanie”, mając, jak sam wielokrotnie
podaje do wiadomości publicznej, wieloletnie doświadczenie w tego typu
działalności, winien był przewidzieć taką możliwość i w ramach

58

Informacje te podał naczelnik bieszczadzkiej grupy GOPR Grzegorz Chudzik w rozmowie
z dziennikarką RMF FM; http://www.rmf24.pl/fakty/polska/news-szef-goprowcow-o-akcji-wbieszczadach-bylem-w-szoku-mlodziez,nId,822985
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„bezpieczeństwa wewnętrznego”59 mieć w gotowości własną, dobrze
„wysprzętowioną ekipę ratunkową” składającą się z doświadczonych
instruktorów-wykładowców i/lub wyszkolonych przez siebie wcześniej,
pozytywnie zweryfikowanych absolwentów.
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przed i w trakcie podróży. Korzeniowski L. F. op. cit.
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MOC DEMOKRACIE
Power in demokracy
Streszczenie
Artykuł dotyczy strategii władzy w nowoczesnym państwie. Analizując klasyczne
dzieło Michela Foucaulta, autor wskazuje te strategie władzy, które umożliwiają
funkcjonowanie współczesnych, zachodnich społeczeństw, niezależnie od tego, czy
dane państwo ma charakter totalitarny, czy demokratyczny. To właśnie ściśle
określone rozumienie normy i odchylenia od normy działa zawsze w nowoczesnym
państwie oraz jego systemie władzy jako kryterium odróżnienia dobra i zła. Tak więc
odchylenie od normy postrzegane jest jako zagrożenie dla społeczeństwa. Z tego
powodu demokracja charakteryzuje się napięciem pomiędzy komformizmem
a wolnością, które od razu wykazuje jej wady i prowadzi do sytuacji kryzysowych,
jak również wspiera jej rozwój.
Słowa kluczowe: demokracja, społeczeństwo, norma, wolność, Michel Foucault
Abstract
The paper concerns itself with strategy of power in a modern state. Using analysis
of Michel Foucault’s classical work, the author points out the strategies of power that
enable contemporary western society to function, regardless of the totalitarian
or democratic nature of respective countries. It is always a strictly defined
understanding of a norm and deviation that acts as a criterion of good and evil in
a modern state and its power system. Therefore a deviation from the norm is
perceived as a threat to the society. For that reason democracy is characterised by
tension between conformity and freedom that at once marks its flaws and crises and
supports its growth.
Keywords: democracy, society, norm, freedom, Michel Foucault

Strategie moci v moderní společnosti
Moc je tvořena vztahy sil, přičemž tyto síly prostupují celou
společností, vyskytují se v každém jejím bodě, navzájem se určují, ovlivňují
a přetvářejí. Takto by se do jedné věty dalo shrnout pojetí moci, mistrně
definované M. Foucaultem v jeho knihách, které jsou jakousi historickou
analýzou uplatňování moci, týkajících se oblasti šílenství, lékařství, vězeňství
nebo sexuality. Z těchto analýz podstatně čerpá i tato reflexe o napětí mezi
mocí státu a svobodou jednotlivce v demokratické společnosti. Podstatou
známých Foucaultových analýz normality je ukázat, že to, co se v moderním
pojetí státu (a tedy i ve formě moderní demokracie) vydává za přirozené
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a pravdivé, takovým nemusí vždy být. Tím se téma strategie moci ve státě,
ve kterém žijeme s jeho aktuálním režimem, stává navýsost aktuální, protože
od svého státu přirozeně očekáváme, že v jeho principu žádné nepřirozené a
nepravdivé síly nepůsobí. Pokud však přesto působí, pak je potřeba tyto
strategie moci umět pravdivě pojmenovat a naučit občany, jak si i přes moc
státu mohou sami alespoň částečně svobodně určovat a vytvářet svůj život.
Tento příspěvek chce ukázat, že ani současné pojetí demokracie nemá
automaticky zajištěnou ochranu před totalitárním pojetím moci, a že ideálu
svobodného demokratického člověka může být dosaženo pouze nekončícím
úsilím o vytváření pravdivých vztahů k sobě, k druhým, ke světu. Celá
moderní demokracie totiž prožívá určité napětí mezi „normálností“
definovanou konformitou a mezi vlastní svobodou. M. Foucault proto své
dílo pojal tak, že ho „…lze chápat jako vzpouru proti silám „normalizace…“
Foucault rád opakoval slova Reného Chara: „Rozvíjejte svou oprávněnou
jinakost.“ (Eribon 2002, s. 10)
Moc a moderní společnost
Mocenských sil, na kterých existuje lidská společnost, je nekonečné
množství, vznikají všude a zpravidla vstupují do vzájemných vztahů, nikdy
nepůsobí samostatně a každým takovým vztahem je tvořena moc. (Foucault
1997, s. 108,109) Moc tedy nevychází z určitého centra, ale vykonává se
z mnoha bodů vzájemnými poměry proměnlivých vztahů. V moderní
společnosti tedy nejsou žádní vládnoucí a ovládaní, protože poměr sil se může
kdykoli změnit. Jsou zde jen vládnoucí jako potenciálně ovládaní a naopak:
„Moc je všude; to neznamená, že vše obklopuje, nýbrž to, že odevšad
vychází.“ (Foucault 1997, s. 109) Zde je důležité poznamenat, že v moderní
demokracii moc nepůsobí shora a ti, kdo mají ve společnosti moc, se
nemohou principielně odvolávat na žádnou supremaci vyšší moci (princip
„vlády z Boží milosti“). Moc demokracie je tedy v principu chápana jakožto
„moc zdola“ – moc lidu, právo lidu, vůle lidu a má být také podněcována
zdola – způsobem „od lidu“. Proto se v moderní společnosti ohniska moci
nedají přesně lokalizovat, jako tomu bylo ve předchozích feudálních
společnostech. Nelze se tedy ptát, kdo má moc. Foucault si například sám tuto
otázku zakazuje! Není to tak, že někdo moc má a druhý ji nemá, moc totiž
není vlastnictvím, je možné říci, že je to spíše „…strategie, že její projevy
ovládání nejsou připisovány jejímu „přivlastnění“, ale disponování s ní,
manévrování, taktikám, technikám, uspořádáním…“ (Foucault 2000, s. 61).
Tyto projevy ovládání jsou výsledkem poměrů sil, které kdykoli hrozí
převrácením stávajících pozic, jelikož zde existuje nespočet bodů odporu.
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Tyto projevy ovládání jsou totiž samy silami a tak se podílí na mocenské hře.
Body odporu jsou ve vztahu k ostatním silám, jsou jimi utvářeny a poté
ovlivňovány a představují tak opozici vůči vztahům sil, vůči moci, která je
formuje a mohou kdykoli přispět ke změně mocenských vztahů. (Foucault
2000, s. 61,62) Stejně jako neexistuje jedno a stálé centrální místo, odkud je
moc vykonávána, a stejně tak neexistuje ani jedno a stálé ústřední místo
odporu. Mocenské vztahy fungují napříč společností, procházejí každou její
součástí, a stejně tak nespočet ohnisek odporu, tvořících nutnou součást
mocenské hry.
Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že mocenské vztahy jsou v moderní
společnosti nestabilní. Vykonávat moc potom ovšem znamená, že k udržení
alespoň dočasné stability je třeba dobře využívat poměru sil, který se může
kdykoli převrátit. Dá se tedy říci, že moc je v moderní společnosti
vykonávána prostřednictvím určité strategie, která nejen že užívá stávajícího
stavu, ale především se ho snaží udržet či změnit podle záměrů toho, kdo
dokáže vztahy sil využívat. Z předešlého je ale jasné, že pro složitost
množství sil moci, nemůže být jen jediná strategie. Naopak, jedná se
o množství různých strategických postupů, které si mohou navzájem
odporovat, ale mohou se také posilovat či přecházet jeden ve druhý. „…Moc
není majetkem vládnoucí třídy, nýbrž aktuálním působením její strategie.“
(Deleuze 1996, s. 48) Jak Foucault upozorňuje, ani v moderní demokracii
neexistuje moc, která by se vykonávala bez určitých záměrů a cílů. Ty však,
stejně jako samotné strategie, nejsou určovány volbou individuálního
subjektu. (Foucault 1999, s. 111, 112) Základem mocenských strategií
v současné společnosti jsou taktiky, které mohou určovat jednotlivci, avšak
předpokládaný účinek těchto taktik se může zcela proměnit, jelikož strategie
samy se mění tak, aby byly schopné využívat stávající situace ve společnosti.
V rámci strategií samozřejmě existují prostředky, které zajišťují jejich
fungování a naplnění jejich záměrů. Jedním z těchto prostředků je tvorba
institucí. Moderní společenské zřízení si tedy musí vytvořit instituce, které
ochrání a upevní její aktuální mocenské vztahy. Není to tedy tak, že by
instituce, jakou je například stát, byla zdrojem moci, nýbrž naopak každá
instituce již předpokládá určité mocenské vztahy, a instituce je pak jen jejich
explicitním vyjádřením. „Jsou to praktiky, operační mechanismy, které
nevysvětlují moc, protože předpokládají její vztahy a pouze je „fixují“ ve
funkci, která není produktivní, nýbrž reproduktivní.“ (Deleuze 1996, s. 48)
Zde je tak naplňován záměr strategií, jímž je udržení výhodného poměru sil
čili žádoucích mocenských vztahů. Ale jak instituce integrují mocenské
vztahy? Zde se dostáváme k naprosto zásadní součásti teorie o udržení moci.
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„… Instituce je schopna integrovat vztahy moci tím, že utváří rozličná vědění,
která tyto vztahy moci aktualizují, organizují a redistribuují.“ (Deleuze 1996,
s. 111)
Věda jako základní pilíř moci
Vědění je jedním ze základních pilířů moci v moderní post
osvícenecké společnosti. Pro přechod od feudálního k modernímu státu musel
být vytvořen jakýsi kult pozitivního a správného vědění, tedy vědeckého
poznání, které představuje autoritu uznávanou celou nebo alespoň většinovou
společností. Instituce se proto opírají o vědecké teorie, kterými se často sami
odůvodňují a naopak to, co není vědecké, je přijímáno s podezřením nebo
jako historický „předvědecký“ relikt. Těžko bychom v moderním státě,
počínaje 19. stoletím, nalezli společenskou instituci, která by své fungování
nezaštiťovala zaručeně dobrými vědeckými metodami a z nich
produkovanými vědeckými poznatky. Toto vědění produkované moderní
vědou se tedy samozřejmě týká různých oblastí společnosti v oblasti politické,
ekonomické, vzdělávací, lékařství, apod. Moc a vědění jsou tedy organicky
spojeny a navzájem se předpokládají. Mocenské vztahy totiž vytvářejí
a umožňují určitý druh vědění, který pak zpětně tyto vztahy podporuje.
„…Vědění produkuje moc …; neboť moc a vědění implikují přímo jedno
druhé; neboť neexistuje vztah moci, aniž se v korelaci k němu konstituuje pole
vědění, ani neexistuje vědění, které současně nepředpokládá a nekonstituuje
vztahy moci.“ (Foucault 2000, s. 62)
To, co produkuje vědění, tedy není aktivita poznávajícího subjektu,
Foucault zde naopak hovoří o „komplexu moci-vědění“, kde vědění, a tedy
i nejrůznější pravidla a normy, které člověk přijímá za své a považuje
je za přirozené, je určováno mocenskou strategií jako prostředek jejího
výkonu. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že moderní člověk žijící
v demokratickém státě je přesvědčen o tom, že pravda je vždy určitým
způsobem vytvářena. Nejde tedy o skutečný a neměnný stav věcí, pravdou je
jenom a pouze to, co bylo za pravdu uznáno společenskou autoritou na
základě aplikace (přírodo)vědeckých poznatků. Důsledkem tohoto východiska
je, že pravda je historicky proměnlivá, stejně jako autority, které mají právo
pravdu stanovit. Žádná absolutní pravda v moderním státě a tedy ani
v demokratickém státě neexistuje. Tento princip relativní pravdy je v moderní
společnosti apriorně přijímán a zcela dogmatizován, bez něho by se celá
osvícenecká koncepce moderní doby zhroutila. Jelikož je tedy mocí zdola
(mocí člověka) ovlivňováno vědění člověka, je tak působeno i na jeho
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vnímání a jednání. Moc se v podstatě praktikuje právě takto – proniká do
lidského nitra a formuje lidské jednání.
Vědění je tedy v moderní společnosti chápáno jakožto nástroj moci
nad životem. Co se týče vědění o podstatě moci, pak právě 19. a především
20. století dalo vniknout rozličným vědeckým zdůvodněním. Vznikají
pozitivisticky vystavěné vědy o společnosti – sociologie, nebo státu –
politologie, stejně tak o potřebách a léčbě lidského těla – moderní medicína,
i o člověku a jeho osobě – moderní antropologie, podobně i moderní historie
atd. Toto vědění o člověku samém a o jeho postavení ve společnosti pak
přineslo, a to i díky kritice strukturalismu v díle Foucaulta, popsání
mechanismů moci, které Foucault nazývá tzv. mocí nad životem. Moderní
historická věda, která se zabývá také tématem uplatňování moci nad životem,
si samozřejmě všímá, jak se moc realizovala ve všech typech historických
uspořádání společnosti. Lze tedy s moderními historiky i Foucaultem říci, že
v předosvícenských dobách to byla nejčastěji vždy vůle aktuálně vládnoucího
panovníka (feudála), který svoji moc zdůvodňoval vyšším, zpravidla
transcendentním božským principem, nebo neohrozitelností svého postavení
(dědické právo na trůn apod.). Proto se závažná a vládu ohrožující provinění
proti takto definované moci zpravidla trestala odnětím života. Trest smrti byl
pak často vykonán formou demonstrativní veřejné popravy, která ukazovala
veřejně suverenitu uplatňované moci a zjednávala jí určitou satisfakci. Toto
vpravdě feudální uplatňování moci nad životem je však již
z pohledu moderním státu zcela překonanou historickou záležitostí. Pokud
totiž hovoříme o moci charakterizované právem života a smrti, je důležité
zdůraznit, že historicky „…moc tu byla především právem vzít: věci, čas, těla
a nakonec i život; vyvrcholila v privilegiu zmocnit se ho a potlačit jej.“
(Foucault 2005, s. 158) Zde je však třeba mírně odbočit a podotknout, že
významným prvkem pojetí moci je fakt, že odmítá jakékoli ztotožňování moci
a násilí. Represe podle Foucaulta nebyla ani v historii ani v moderní
společnosti podstatou moci. Moc totiž není pouze negativní, zakazující.
Funkce moci je naopak pozitivní, produktivní. Produkuje vědění,
produkuje „pravdu“, a tím utváří realitu. Primárním cílem moci není
represe, je to naopak produkce, podněcování, ovlivňování. Represe se jistě
může dostavit, ale pouze jako průvodní jev nebo následek mocenské hry,
nikoli jako její prvotní cíl. A právě tohoto důležitého prvku v podstatě moci si
všímá Foucault jako něčeho, co post osvícenský moderní stát dokázal mistrně
využít – předložit jakési produktivní právní pojetí moci, kde represe sice
zůstává, ale její nutnost uplatnění je chápáno napříště vždy spíše jako
negativní signál upozorňující na krizi moci.
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Produktivní pojetí moci
Moc chce být tedy v moderních společnostech chápána v podstatě
především jakožto produktivní. Moc má vytvářet vědění, a to i o sobě samé,
které pak slouží ke stabilizaci mocenských vztahů, ale zároveň k jejich
posilování. Nejde o pouhou reprodukci stávající mocenské strategie, nýbrž
o její aktualizaci a zefektivňování a tím získává volný prostor k vlastní
expanzi. A právě tento mechanismus se plně projevuje ve druhém typu moci,
který Foucault definuje – v tzv. moci nad životem, jež nastupuje v době
osvícenství a trvá dodnes ve všech moderních společnostech –
demokratických i totalitárních. Moc se totiž začíná stále více zaměřovat na
život, na těla, ale zcela jinak, než jak tomu bylo ve výše popsaném
feudálním systému. Hlavní funkcí moci je nyní využívat sílu člověka,
usměrňovat ji, zvyšovat ji a ne ji ničit! Je to moc, která si za cíl „bere péči
o život.“ (Foucault 2005, s. 159) A právě pro tuto moc je to, že člověk
pokládá sám sebe za svobodného, nezbytné. Ale co je však příčinou této
změny? Předně je třeba říci, že na konci 17. a hlavně v 18. století nastává
období industrializace, rozvíjí se průmyslová výroba, ve které je zapotřebí
zaměstnat množství lidí, „o jejich síly se starat“ a toto množství řídit.
(Foucault 2000, s. 96) Důležitá je i demografická exploze, ke které dochází
v 18. století, díky zemědělskému a ekonomickému rozvoji, zvyšování
produktivity a zdrojů, menšímu výskytu epidemií a dalším faktorům, které
způsobují, že hrozba smrti už není přítomná v takové míře jako dříve.
„V takto získaném herním prostoru, který ještě uspořádávají a rozšiřují,
berou moc a vědění procesy života na vědomí a začínají je řídit a měnit.“
(Foucault 1999, s. 165) V osvícenství se životy lidí jako jednotlivců, ale
zároveň také životy lidí jakožto populace, stávají záležitostí moci, „… jejíž
funkcí je podněcovat posílení, kontrolu, dohlížení, zvětšování podílu a
organizace sil…: moc, která produkuje síly, umožňuje jim sílit a pomáhá je
uspořádávat, místo aby je blokovala, ohýbala a ničila.“ (Foucault 1999,
s. 159).
Pokud tedy mechanismy předchozí mocenské strategie směřovaly
v první řadě k jejímu udržení, je důležité zdůraznit, že moc nad životem je ve
své podstatě expanzivní. Snaží se posilovat svůj vliv na člověka, na celou
populaci, a to současně se snižováním svých nákladů, ať už ekonomických
nebo politických. (Foucault 2000, s. 129) Od předchozí strategie se dále liší
tím, že se nemusí manifestovat v okázalých ceremoniálech, jakými byly
veřejné popravy, jelikož moc nad životem působí stále, a to prostřednictvím
permanentního dohlížení, kontroly, řízení a usměrňování. Veřejné popravy
jsou totiž charakteristické pro moc, „…která z nedostatku nepřetržitého
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dohlížení hledá obnovení svého účinku v podívané na své jednotlivé
manifestace…“ (Foucault 2000, s. 99) Moc nad životem si však bere za cíl
působit na člověka neustále a zároveň se ani nehodlá příliš ukazovat, neboť
úspěch moci je závislý na tom, do jaké míry se jí daří skrývat své
mechanismy. Navíc mechanismy, které moc nad životem přijala
za své, za předpokladu, že fungují správně, vylučují samotnou potřebu
jakékoli její manifestace.
A je také třeba říci, že pokud si tato mocenská strategie bere za cíl
působit na život pozitivně, zvyšovat užitečnost jednotlivců a řídit celek
populace, jednoduše musí používat jiné mechanismy než moc, která se
projevovala v právu panovníka, kdy panovník bránil svoji moc tím, že
uplatňoval své právo zabíjet. Moc, která má působit na život, se prostě musí
snažit smrti předcházet, neboť právě smrt je hranicí této moci. Ale musí se
rovněž vyvarovat násilí, zkrátka všeho, co ničí užitečné síly člověka.
(Foucault 1999, s. 161) Avšak „…tělo se stává užitečnou silou jen tehdy, je-li
zároveň tělem produktivním a tělem podřízeným.“ (Foucault 2000, s. 60)
Proto nástrojem moci musí být zcela nové mechanismy. Moc, která působila
svým privilegiem zabíjet, byla mocí založenou v právu, respektive v zákoně.
Ale „zákon nemůže nebýt neozbrojený a jeho zbraní par excellence je smrt…“
(Foucault 1999, s. 167) Takže moc nad životem, kterou Foucault nazývá
biomoc
(viz
dále),
není
„…násilné
potlačení
nepořádku,
ale organizované zlepšování kolektivních a individuálních sil…“ (Foucault
1999, s. 32), ale spočívá mnohem spíše než v zákoně, v jakési
společenské normě, kterou je pak určena normalita.
Moc normy v demokracii
Zde se konečně dostáváme k hlavnímu tématu tohoto příspěvku, jímž
je problém normality a z ní vycházejícího vlivu na demokratického člověka.
Otázka norem, normality, normalizace je totiž zcela prostoupena, nebo lépe
řečeno vytvářena, působením moci zaměřené na život. Tato moderní forma
moci je ale tvořena dvěma složkami. Právě jen jejich spojením vzniká to, co
Foucault nazývá biomocí. Na jedné straně je to tzv. anatomo-politika, jež se
vzmáhá počínaje 17. stoletím a jejíž zájem směřuje k ukázňování jedince.
Na druhé straně je zde tzv. bio-politika, která se formovala zhruba ve druhé
polovině 18. století a jejímž záměrem je regulace populací, tedy člověka
jakožto živočišného druhu. Je důležité zdůraznit, že ani jedna z těchto složek
se neobjevila naráz. Právě ono důležité vědění, které je formovalo jako něco
vědeckého, se samozřejmě vyvíjelo delší čas celá předcházející staletí. Šlo
tedy o dlouhotrvající proces, který osvícenství pouze uspíšilo. Proč? Protože
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právě osvícenství dodalo potřebné taktiky, techniky a mechanismy, jimiž se
moc nad životem vykonává. Na vrcholu svého působení se tato moc však
ocitá až od 19. století a v podstatě přetrvává až do dnešních dnů (Foucault
1999, s. 162-163), a bylo by proto pošetilé vztahovat biomoc jenom na
totalitní zřízení posledních staletí. Tato biomoc je totiž i v principu samotné
demokracie, i když se uplatňuje mnohdy jinak, jak bude ukázáno dále. To
totiž, co spojuje obě jmenované části biomoci, je právě norma – určující
normalitu, jakousi pomyslnou a stále se měnící šablonu konformity chování
a jednání uvnitř společnosti.
„Norma je to, co lze stejně tak dobře vztáhnout na tělo, které chceme
ukáznit, jako na určitou populaci, kterou chceme regulovat…“ Společnost
normalizace je takovou společností, v níž se pravoúhle kříží norma kázně
s normou regulace.“ (Foucault 2005, s. 226) A právě v důsledku působení
biomoci tedy vzniká ona společnost normalizace. Společnost, v níž se
„normální“ stalo základem života člověka i samotného jejího fungování.
Nyní se v dalších krátkých exkurzech pokusíme přiblížit obě strategie
moci, které působí prostřednictvím norem na každého jedince moderního
státu, bez ohledu na to, jestli v praxi zavládly totálně a vytvořily tak totalitní
systém, nebo jsou uplatňovány mírně a to tak, že lidé se cítí stále svobodnými
členy demokratické společnosti.
Anatomopolitika – ovládání jednotlivce
Bylo již řečeno, že biomoc si jako hlavní cíl klade rozvíjení
a zmnožování lidských sil. „Nejde již o to nechat na poli svrchované vlády
působit smrt, nýbrž distribuovat živé v oblasti hodnoty a užitečnosti. Taková
moc spíš klasifikuje, měří, oceňuje a hierarchizuje…, pracuje pomocí
rozmístění okolo normy.“ (Foucault 1999, s. 167) Zvyšování užitečnosti
(ekonomického hlediska) je tedy první zásadou působení mechanismů, jimiž
se moc vykonává. Další zásadou je poslušnost, tedy činit jedince poslušnými a
to nikoliv ve smyslu pouze politickém. Naopak, explicitní vynucování
politické poslušnosti je v demokratickém státě spíše znamením krize.
Poslušnost vůči státu se spíše odehrává skrytě a to zpravidla spíše na rovině
ekonomických vztahů mezi společností a jejím členem. Například pro občana
liberální demokracie USA je s nadsázkou největším zločinem právě
nezaplacení daně. Vrcholem mocenské strategie moderního státu je tedy činit
jedince o to užitečnějším, čím více je poslušný. (Foucault 1999, s. 164)
K naplnění těchto principů je však zapotřebí technik, které Foucault označuje
pojmem disciplíny, protože právě disciplíny jsou jedním z prostředků,
kterými má být vytvořen „normální“ jedinec.
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V těchto tzv. disciplínách jde hlavně o tělo, neboli o člověka jakožto
objekt moci a vědění. Foucault v této souvislosti uvádí jako markantní
příklad vojenský výcvik ve druhé polovině 18. století, kdy popisuje, jak je
i z nevhodného těla vyráběn účinný stroj a prostřednictvím nepřetržité jakési
„disciplinace“ se vytváří automatické návyky. (Foucault 2000, s. 199-200)
Toto se nám dnes v době, kdy nemáme ani povinnou vojenskou službu, může
zdát právem zastaralým příkladem. Jako příklad to však dobře ukazuje, že
v disciplinovanosti členů společnosti jde zde v podstatě o řízení každého
jednotlivce. „Lidské tělo vstupuje do mašinerie moci, která jej prohledává,
rozmontovává na části a znovu skládá. Tak se rodí „politická anatomie“,… ta
definuje, jak lze působit na tělo druhých nikoli pouze proto, aby dělali to, co
se od nich žádá, ale proto, aby jednali tak, jak se po nich chce…“ (Foucault
2000, s. 202) Zásadní však je, že se tyto techniky provozují v tzv.
disciplinárních institucích, mezi něž patří nejen armáda (v době
profesionálních armád už tento příklad opravdu není silným příkladem obecné
disciplinovanosti), ale především školy, zdravotnická zařízení apod. To, čeho
si ještě M. Foucault příliš ve svém díle nepovšimnul, je skutečnost, že většina
těchto institucí hlídajících normalitu, je více virtuálních nežli fyzicky
reálných. Normalitu v posledních desetiletích určují masivní reklamou řízené
módní trendy v nepřeberných oblastech konzumního způsobu života, které
svými mediálními strategiemi a způsobem nabízení či naopak odpuzování,
disponují obrovskou mocí. U nich zvláště platí to, co bylo řečeno výše, že
centrum takovéto instituce a moci nelze nikdy přesně lokalizovat. I když se
tedy forma institucí především vzhledem k pokročilým informačním
technologiím mění, stále mají za úkol integrovat moc a šířit její účinky.
Následně se však disciplíny uplatňují na dalších a dalších místech, postupně
přesahují institucionální rámec, šíří se celou společností a v důsledku utvářejí
život každého. Pokusíme se nyní přiblížit některé nejdůležitější zásady této
moci a hlavně jejich důsledky s využitím termínů M. Foucaulta.
První technikou, která se v současné společnosti uplatňuje, je
rozdělení jedinců v prostoru. A to „…především podle principu elementární
lokalizace neboli rozčlenění. Každému individuu jeho místo a každému
umístění jeho individuum.“ (Foucault 2000, s. 208) Pro řízení určitého počtu
jedinců je totiž v první řadě zapotřebí mít o nich a jejich pohybu přehled.
Vědět, kde se každý nalézá, s kým se stýká a za jakým účelem a díky tomu
poté moci kontrolovat každého zvlášť i všechny najednou. Primitivní metody,
jako je přímý dohled státu skrze zpravodajské služby nad jednotlivými jedinci
je v současnosti zbytečný a drahý vzhledem k informačním technologiím,
které sehrávají ve strategii moci skvěle úlohu instituce, hlídající každého
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občana. Stačí například vlastnit mobilní telefon a i při nezapnutém GPS
signálu je každý občan snadno lokalizovatelný 24 hodin denně, i když mu
stále zůstává pocit svobodného člověka. Nejde ovšem o pouhé geografické
rozdělení členů společnosti ve fyzickém prostoru. Důležitý je společenskoekonomický status, který každému nenápadně přidělí určité místo, na kterém
se musí nacházet a kde je možné ho z jakéhokoli důvodu kontrolovat.
Hlavním smyslem tohoto rozmístění je výsledná možnost sledovat každého,
srovnávat ho s ostatními a hodnotit ho v rámci celku. Co je pak důsledkem
takového postupu? „V disciplíně jsou prvky vzájemně zaměnitelné, protože
každý se definuje místem, které zaujímá v řadě, a odchylkou, která jej
odděluje od ostatních.“ (Foucault 2000, s. 212) Takže ačkoli je tento postup
do jisté míry individualizující, a na tento termín svobodomyslný občan
demokratického státu rád slyší, jeho prioritou je především ovládnutí celku.
A jestliže se má lidská individualita definovat pouze místem a odchylkou, pak
už zde v podstatě člověk – jako jedinečná bytost – ani není. Člověk se stává
pouhým článkem v řadě a je v principu jedno, jestli je tímto článkem v šedé
uniformě vojáka totalitního státu (to je samozřejmě velmi zlá forma
uniformity), nebo je li uniformován „pouze“ tím, že společně s ostatními
konzumuje určitý druh zboží či utrácí či spoří své peníze v souladu s módním
trendem konformity. Člověk, který se stal strategií moci konformním, je pak
lehce ovlivnitelným, ovladatelným a kontrolovatelným. Ale přestože se
člověk stává jen zaměnitelným prvkem, nebo spíše právě proto, aby se jím
stal, je nutné zaměřit se nejprve na každého jednotlivě. Jedinec musí být
ovládnut a případně přeměněn, doslova vycvičen, ohodnocen a zasazen do
systému. A proto dalším postupem k vytváření užitečných a poslušných
jedinců moderní společnosti je technika, kterou Foucault nazývá
hierarchický dohled. Tento postup spočívá, zjednodušeně řečeno, v umění
správné kontroly. Dohled se zde nevykonává pouze ve směru shora dolů (to
jde v demokracii jen obtížně a stát by to ekonomicky vyčerpávalo), ale také
zdola nahoru tím, že se lidé budou kontrolovat sami. Člověk se totiž mnohem
spíše podrobí jakékoliv normě, pokud mu onu otázku či výtku „Jsi normální?“
bude klást jemu rovný člověk nežli kdokoliv společensky výše postavený.
Smyslem moci v moderní společnosti je tedy kontrolovat každého a pořád,
kontrolovat dokonce i ty, kteří jsou sami kontrolou pověřeni. (Foucault 2000,
s. 245-246) V tomto spočívá moc disciplín – zkrátka neponechat nic náhodě či
nepředvídatelné okolnosti. A pokud zde hovoříme o vytváření „normálních“
konformních jedinců, je pro nás tento princip zcela zásadní. Žádná
normalizace totiž nemůže působit bez soustavného dohlížení, kterým je
vytvářen nátlak ke konformitě. Navíc jestliže vyslovíme předpoklad, že
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hledisko normality spoluurčuje náš život i život společnosti, je jasné, že
důsledkem bude snaha každého kontrolovat především na sobě i tu nejmenší
odchylku, vše, co by mohlo nějak narušit řád, a tedy změnit rozložení moci ve
společnosti.
Pokud právě jmenovaný postup neselže, a kontrola bude
sofistikovaná, pravděpodobně bude vždy nalezeno nějaké narušení pořádku,
nějaké vybočení z normy a toto vybočení pak bude v rámci moci směřující
k normalizaci nějak penalizováno. To bývá nazýváno Dalším postupem tzv.
normalizační sankcí. „V srdci všech disciplinárních systémů pracuje malý
trestní mechanismus… Disciplíny ustavují „infrapenalitu“: rozčleňují
prostor, který zákony nechávají prázdný; kvalifikují a stíhají soubor způsobů
chování, jimž jejich relativní lhostejnost dovoluje uniknout velkým systémům
trestání.“ (Foucault 2000, s. 254) Tento princip „rozčlenění-dohled-sankce“
je právě tím, co činí normu o tolik efektivnější než zákon. Zákonem dokážeme
chování rozdělovat pouze na dovolené či zakázané a postihovat díky němu
můžeme pouze ty, kteří zákon poruší. Oproti tomu norma dovoluje postihnout
každého, jejím prostřednictvím může být každý popsán a hodnocen. Prostý
příklad Foucault nalézá v tovární výrobě, kde jsou sledovány určitým
způsobem stanovené výkonnostní normy. Abychom však viděli tuto
normalizační sankci ve větším detailu, uveďme příklad zcela dnešní. Normou
se stává uplatňování moci vzhledem k výši vzdělání. Nikoliv tedy ke
svobodnému vzdělání, ale k výši vzdělání. Normální je, když mladý člověk
má maturitu a zcela aktuálně je již ke každému jen trochu významnému
státnímu úřadu vyžadováno VŠ vzdělání. Člověk bez maturity nebo dnes již
i bez bakalářského titulu je téměř společensky mrtvým člověkem. Tato
výkonnostní norma je dána nikoliv striktně ze zákona (odtud pouze vychází),
ale její nedodržení je sankcionováno samotnou majoritou. Mladí lidé, kteří by
totiž byli za zcela svobodného stavu například dobrými řemeslníky
(kadeřnice, zedník apod.) a jejich život by se utvářel podle jejich představ,
usilují zde navzdory svým objektivním omezením (např. slabá inteligence či
učební návyky) o dosažení biomocí požadované společenské normy (zde např.
VŠ vzdělání), aby pak nebyli sankcionováni společenským pohrdáním... Díky
takto nastavenému systému je poté jednoduché zhodnotit každého člena
společnosti a operativně podle ekonomické potřeby určovat, kdo, kdy a kde je
pro ni větším přínosem. A navíc, na nedodržení nastavené normy může
takováto strategie moci a její systém institucí pružně reagovat. A zde se proto
dostáváme k tomu, co je funkcí normalizační sankce – redukovat odchylky.
Je třeba si uvědomit, že určité normy mohou být stanoveny pro lidské
chování v každé životní oblasti. „Jde o to, současně učinit trestatelné i ty
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nejmenší odchylky v chování… Trestná je neohraničená oblast
nekonformního…“ (Foucault 2000, s. 255) A fakt, že dle Foucaulta může
působit podobný systém ve školách a v důsledku se může přenést do života
celé společnosti, by nás měl zneklidňovat. A pokud jde o to, jak se
nekonformní chování trestá, pak nalezneme další důvod, proč jsou disciplíny
tak efektivní v systému, kde hlavním cílem je užitečnost a poslušnost.
Pomineme-li vyloučení a oddělení nepřizpůsobivého jedince, pak nalezneme
mnoho dalších možností, jak stíhat každou odchylku. Podle Foucaulta lze totiž
k trestání použít i samotné disciplíny, jelikož trest by měl mít v první řadě
nápravný charakter. „Disciplinární trest je, přinejmenším z velké části,
izomorfní se samotnou povinností; není ani tak pomstou pošlapaného zákona
jako jeho opakováním… Trestat znamená cvičit.“ (Foucault 2000, s. 257)
Existuje zde ale i další technika, která může sloužit stejně tak
k trestání, jako k odměňování a jejíž výhoda spočívá především
v minimálních nákladech. Jedná se o prostou změnu společenského postavení
sankcionovaného či naopak odměňovaného. Pomocí norem, jak již bylo
naznačeno, mohou být jedinci v celku snadno klasifikováni a hierarchizováni
a sama tato hierarchizace může sloužit jako sankce, jejímž efektem má
být normalizace. (Foucault 2000, s. 258) Tato technika je jednoduchá – ten,
kdo se chová tak, jak má, získává lepší postavení a výhody z něj plynoucí,
přičemž zde nemáme na mysli ani tak vždy výhody materiální jako spíše
prestižní. A naopak ten, kdo z jakýchkoli důvodů neplní požadavky
společnosti, které jsou na něho kladeny, je degradován. Velkou výhodou
tohoto postupu je především fakt, že jedinec ani nemusí být nijak odměněn,
jeho postavení se nezmění, ale on sám má potřebu jednat podle pravidel,
a to pouze s vidinou možného postupu, nebo v důsledku strachu z trestu –
společenské degradace. A zde je již naprosto jasné, jaký výsledek můžeme
očekávat od techniky zvané „normalizační sankce“. Výsledkem je právě výše
popsaný tlak na každého jednotlivce, „…aby se všichni podřídili témuž
modelu… Prostě aby se všichni sobě navzájem podobali… Nepřetržité trestání
porovnává, diferencuje, hierarchizuje, homogenizuje a vylučuje. Jedním
slovem – normalizuje.“ (Foucault 2000, s. 260)
Další technikou normalizující moci, jež je kombinací obou
předchozích postupů, je tzv. zkouška. A zde je třeba zdůraznit jeden
významný důsledek, který s sebou nese disciplinární působení na člověka.
Podstatou výkonu moci je, jak již bylo řečeno, schopnost ovlivňovat
a formovat jednání lidí, a to za předpokladu, že člověk, na něhož je takto
působeno, je nadále přesvědčen, že jeho jednání je utvářeno jeho vlastní
svobodnou vůlí. Dalo by se říci, že toto je i hlavní princip samotné
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normalizace. Jednáme určitým způsobem a máme pocit, že toto jednání je
„normální“, že takto je zkrátka vhodné jednat a navíc máme pocit, že jsme
svobodní, protože kdybychom chtěli dělat něco jiného, tak přeci můžeme –
nebyli bychom „normální“! A toto je právě bod, u kterého bychom se měli
stát více obezřetnými. Jak již bylo naznačeno výše, zvláště při pojednání
o normalizačních sankcích, ovlivňování jednání lidí spočívá v první řadě
v působení na jejich vnímání a myšlení – proto se dnešní společnost vnímá
především jako mediální a reklamní společnost. Ačkoli se mohlo zprvu zdát,
že moc je vůči člověku pouze vnějším faktorem, je tomu přesně naopak.
Tento princip začíná být zvláště znatelný právě v proceduře zkoušky, kde se
prolínají na jedné straně mechanismy člověku vnější a na straně druhé ty, jež
v důsledku působí v jeho nitru.
A co je tedy podstatou oné zkoušky? „Je to normalizující pohled,
dohled, jenž dovoluje klasifikovat, třídit a trestat. Konstruuje nad lidmi
viditelnost, na jejímž základě jsou rozdělováni a trestáni“ (Foucault 2000,
s. 262) Foucault uvádí, že se technika zkoušky od 18. století uplatňuje
především v nemocnicích, a to prostřednictvím zavedení vizity, ale také ve
školách, přičemž se tyto instituce stávají prostorem nepřetržitého
zkoušení. Společenské instituce jsou tedy místem neustálého pozorování
jednotlivců, následného srovnávání každého s každým a konečně také
případného trestání. A právě to je princip, kterým se moc přenáší do nitra
každého jedince – moci být kdykoli viděn a za případné narušení řádu, za
jakékoli vybočení z normy moci být kdykoli trestán. Normalizující moc
působí tak, že se sama skrývá, ale ty, kteří mají být ovládnuti, činí neustále
viditelnými a trestatelnými. (Foucault 2000, s. 263-266) A nejde zde ani o to,
že by opravdu všichni byli stále kontrolováni, nýbrž že postačuje pouhá
možnost, že by mohli být kdykoli viděni, kdykoli „přistiženi“ v systému, kde
lze postihovat i sebemenší náznak nepřizpůsobivosti. Toto je známé
východisko právě Foucaultovy filozofie – moc zde nemusí být fakticky
přítomna, stačí neomezená možnost její přítomnosti. To je to, co činí
disciplinární mechanismy v moderním státě velmi efektivními, a přesto jen
málo nákladnými. Pokud je člověk ve stavu neustálé viditelnosti (může být
kdykoliv viděn!), začne se nakonec kontrolovat sám. Už tedy není potřeba
nikoho dalšího: Ten, kdo má být ovládnut, začne ovládat sám sebe, stane se
vykonavatelem svého vlastního podřízení a přitom bude zároveň děkovat
svojí demokratické společnosti za to, jak velký prostor svobody mu dává.
Člověk je pak mnohdy i rád, že může být přezkoušen (například kvalifikační
přezkoušení, obnovení výběrového řízení na funkci apod.), že může
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vykazovat „body své výkonnosti“, že jeho životopis splňuje stanovené
standardy pro jeho postavení apod.
Normalizující moc tedy jedince často nenápadně, ale přesto velmi
důkladně „zpracovává“. Mechanismus zkoušky s sebou nese i další důsledky,
které jsou neméně podstatné. „V disciplíně jsou tím, co má být viděno,
subjekty… A zkouška je technika, kterou moc… zachycuje své subjekty do
mechanismu objektivace… „Subjekty“ jsou zde předkládány jako „objekty“
pozorování moci, jež se manifestuje jedině svým pohledem.“ (Foucault 2000,
s. 266) Ale tato objektivace nespočívá pouze v onom pozorování, nýbrž také
v tom, že se každý stává předmětem vědění, které je mocenskými technikami
produkováno, zpracováváno a zaznamenáváno. „Zkouška, která umisťuje
individua do pole dohledu, je rovněž situuje do sítě psaní, zapojuje je do celé
masy dokumentů, které je zachycují a fixují.“ (Foucault 2000, s. 268) Jde o to,
že každý jednotlivec může být neustále kontrolován, srovnáván s ostatními,
hodnocen a případně napravován, tedy normalizován a každý z těchto postupů
přináší poznatky o jedincích - o jejich chování a jednání, jak minulém tak
přítomném, a v ideálním případě i o jejich myšlenkách, tužbách, záměrech,
vztazích, majetkových poměrech atd. Tyto poznatky jsou následně
zaznamenávány a dále využívány. Příkladem nám mohou být různé rejstříky
osob ve všemožných institucích státu, zdravotní dokumentace, dokumenty
vydávané školami nebo třeba i psychologické posudky a jistě bychom našli
i další formy registrace, které v důsledku zaznamenávají, kontrolují
a přezkušují celý náš život. Navíc je tato produkce vědění o lidech také tím,
co umožnilo vznik výše uvedených věd o člověku, především sociologie.
„Tyto vědy o člověku, jimiž je naše „humanita“ okouzlena již více než století,
mají svou technologickou matrici v zlovolné a malicherné svědomitosti
disciplín a jejich zkoumáních.“ (Foucault 2000, s. 313) Foucault uvádí v této
souvislosti velmi trefné příklady, které zná každý z nás z denní praxe:
„…pokud jde o zkoušku, ta zůstala v těsné blízkosti disciplinární moci, jež ji
formovala… Samozřejmě se zdá, že jakmile se integrovala do věd jako
psychiatrie či psychologie, podstoupila spekulativní očistu. A opravdu,
můžeme ji tu spatřit ve formě testů, pohovorů, dotazníků, konzultací, zdánlivě
očištěnou od mechanismů disciplíny: školní psychologie je pověřena
korigovat přehnanou přísnost školy, tak jako návštěva lékaře či psychiatra má
za úkol napravit důsledky pracovní disciplíny. Nesmíme se však nechat
oklamat; tyto techniky pouze odkazují jedince od jedné disciplinární instance
k jiné a reprodukují v koncentrovaném či formalizovaném tvaru schéma moc –
vědění, které je vlastní každé disciplíně.“ (Foucault 2000,
s. 313).
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Ale k čemu toto všechno slouží? „Zkouška obklopená všemi
dokumentačními technikami činí z každého individua „případ“: případ, který
tvoří zároveň objekt poznání a cíl působení moci… [Tímto případem je]
individuum, jež musí být cvičeno či napravováno, jež se musí třídit,
normalizovat, vylučovat atd.“ (Foucault 2000, s. 270) Jde o to, že se z popisu
stává prostředek kontroly a ovládání jedinců. Díky mechanismu zkoušky je
tak jedinci přisouzen určitý statut, jako kdyby byl o každém vytvářen spis,
obsahující celý jeho život – jeho chování, zdravotní stav, rodinné poměry,
názory, záměry, ale v první řadě to, čím se odlišuje od ostatních. „…každý
obdrží jako statut svou vlastní individualitu a je prostřednictvím tohoto
statutu spjat s rysy, s měřítky, s odchylkami, s „poznámkami“, které jej
charakterizují a činí z něj v každém ohledu „případ“.“ (Foucault 2000,
s. 271) A prostřednictvím tohoto záznamu je možné jedince odlišit od
ostatních a zařadit ho do příslušné skupiny. Avšak je nutné zdůraznit, že tato
technika se bude uplatňovat právě tím spíše, čím více se jedinec odlišuje od
oné většiny „normálních“ a hlavně již zcela mocí prostoupených, ovládnutých
jednotlivců. Ve společnosti, kde má být potlačena každá potenciálně
„nebezpečná“ jedinečnost, kde musí být každá odchylka včas podchycena
a „ošetřena“, aby nenarušila systém, v němž má být jedinec tím užitečnější,
čím je poslušnější, je logickým vyústěním stav, kdy nejvíce zkoumáni,
popisováni a hodnoceni jsou právě ti, kteří se, ať už jakýmkoli způsobem,
odlišují od toho, co bylo prohlášeno za žádoucí.
„V systému disciplíny je dítě více individualizováno než dospělý,
nemocný více než zdravý, blázen a delikvent více než normální a netrestaný
člověk. Právě vstříc těm prvním jsou ve všech případech namířeny
individualizující mechanismy naší civilizace; a pokud se objeví snaha
individualizovat zdravého, normálního a trestně bezúhonného dospělého, je to
napříště vždy tak, že se zkoumá, kolik je v něm ještě z dítěte, kolik skrytého
šílenství v něm přebývá, jaký zásadní zločin by si přál spáchat.“ (Foucault
2000, s. 372)
Plnohodnotným členem moderní demokratické společnosti se tedy
stává pouze „normální“ jedinec. Pro ty, kteří jsou „jiní“ naše společnost ani
žádnou normu nemá, a pokud ano, je to norma druhotná, od té „normální“
oddělená a tato skupina „nenormálních“ je v důsledku vyloučená. Je
paradoxní, že pokud chce být člověk součástí společnosti, měl by se stát
zaměnitelným, zcela konformním, měl by být jedním slovem „normálním“.
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Biopolitika – ovládání populace
Jak již bylo řečeno, moc si od dob osvícenství bere za úkol starat
se o život ve smyslu chránit život, aby mohl být efektivně mocí využíván.
Ovšem ne pouze na úrovni jednotlivců. „Nová technologie, která nastupuje
později, se obrací k množství lidí, ale nikoli jako k souhrnu jednotlivých těl,
nýbrž tak, že naopak tvoří globální masu, na niž působí souborné procesy, jež
jsou vlastní životu a jimiž jsou například narození, smrt, produkce, nemoc atd.
Tedy po prvém zmocnění se těla, jež se děje individualizací, je zde druhé
zmocnění se, jež není individualizující, nýbrž masifikující…“ (Foucault 2005,
s. 218) Nestará se pouze o využitelnost a poslušnost jednotlivců, ale cílem se
jí stává i život sám o sobě, člověk jako druh, celá jeho populace. To je právě
oblast, kterou Foucault nazývá bio-politikou, v rámci níž se již neuplatňují
mechanismy kázeňské, nýbrž regulační. Ukázňování jedinců a regulace
populací, to je to, co vytváří finesu biomoci. A pokud jde o to, proč se zvyšuje
politická a ekonomická důležitost populačních jevů, odpověď nalezneme
v celkových proměnách života společnosti, ke kterým dochází od 18. a 19.
století dodnes. Samozřejmě máme na mysli demografickou explozi, rozvoj
kapitalismu, globalizaci a další faktory. A je třeba zdůraznit, že „tento nový
typ moci [tj. biomoc]…představuje jeden z velkých vynálezů buržoazní
společnosti. Byl jedním ze základních nástrojů vzniku průmyslového
kapitalismu a jemu odpovídajícího typu společnosti.“ (Foucault 1999, s. 163)
Bio-politika se tedy zabývá v podstatě neohraničeným množstvím těl, ale
protože masu těl tvoří jednotlivci, nelze oddělit biopolitiku od konformity
jednotlivců, jak bylo obšírně pojednáno v předchozí kapitole. Ony procesy
na úrovni populace, které se snaží regulovat, tedy mimo jiné porodnost,
úmrtnost a nemocnost, jsou samozřejmě založeny v životě jednotlivců,
politické a ekonomické důležitosti však nabývají právě až v rámci celé
populace. Nyní se tedy pokusíme popsat, jaký je cíl biopolitiky, a jaké
postupy zavádí.
Velmi zjednodušeně lze říci, že moc nad životem, poté, co zavedla
mechanismy, jimiž chce ovládat člověka, a přizpůsobit každého jedince svým
záměrům, si stanovuje další cíl. Cíl mnohem širší a složitější, chce totiž
normalizovat celou populaci a usměrňovat procesy, jež se zprvu zdají být
mocensky neuchopitelné. Porodnost nebo úmrtnost jsou totiž záležitosti
naprosto přirozené, přírodní. A najednou se objevuje někdo, kdo se chce
postavit na roveň přírodě, a začít přirozenost racionálně, ekonomicky
a politicky spravovat. A pokud snad nedokáže řídit tyto procesy samotné,
hodlá měnit nebo efektivně zacházet s jejich následky. A postupy, které jsou
k tomu určeny, jsou podobné, ne však stejné, jako ty, jež využívá technika
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kázeňská vzhledem k jednotlivci. I zde se uplatňuje rozsáhlý kontrolní
mechanismus, je vytvářeno vědění (demografie, psychologie, medicína
apod.), které je nutné k ovládání čehokoli, a zavádějí se techniky, které mají
populační procesy usměrňovat.
Jak Foucault ukazuje, ohledně problematiky porodnosti, úmrtnosti
a nemocnosti, že dochází již ve druhé polovině 18. století k prvním
statistickým měřením a obecně k rozvoji demografie, tedy k jakési kontrole
a k vytváření vědění o těchto procesech. Například vysoká nemocnost,
v systému orientovaném na co nejvyšší využitelnost obyvatelstva, představuje
ekonomicky dost významný problém. Vlivem nemocí jsou totiž oslabovány
síly člověka, klesá produktivita a rostou náklady společnosti, která pak musí
vynakládat nemalé prostředky na péči o nemocné. (Foucault 2005, s. 218-219)
„Právě o těchto jevech se začíná uvažovat na konci 18. století a ony způsobí,
že se začne zavádět lékařská péče, jejíž hlavní starostí bude veřejná
hygiena,…, soustřeďování různých druhů informací, normalizace vědění a
výchovné kampaně ohledně hygieny a léčení populace.“ (Foucault 2005,
s. 219) Kromě nemocnosti jsou zde ale i další oblasti, které mají být ošetřeny.
A to i ty, které v podstatě upraveny být nemohou, jako je například proces
stárnutí, které opět na úrovni populace představuje významný jev. Ale jak již
bylo řečeno, pokud přirozené procesy nemohou být změněny, je zde alespoň
snaha zmírnit jejich následky – ne však ty, jež se týkají jednotlivce, ale
následky ekonomické. Proto se již od počátku 19. století rozvíjí například
systém spoření a pojištění. (Foucault 2005, s. 219-220) Vidíme tedy, že se
jedná o opatření globální, zároveň ale dopadající na každého jedince. Ale to,
jak se rozšiřuje prostor, do něhož hodlá moc zasahovat a také jaký význam
v tomto hraje problém normality, ukazuje homosexuální Foucault na
neuralgickém bodě své osobní „nenormálnosti“, totiž na rozvoji sexuologie.
„Politickou ekonomii populace protkává celá mřížka souřadnic pozorování
sexuality… Také se objevují systematické kampaně, které… zkoušejí učinit
z pohlavního chování páru ekonomicky a politicky koordinovanou činnost…
Bylo důležité, aby stát věděl o sexualitě občanů a o tom, jak jí užívají, ale bylo
také důležité, aby byl každý jednotlivec schopen toto své užívání kontrolovat.
Sexualita se stala předmětem vztahu mezi státem a jedincem, a to předmětem
veřejným, který byl zasazen do celé sítě diskursů, vědění, analýz a příkazů.“
(Foucault 1999, s. 34)
Sexualita se dle Foucaulta stává jádrem ekonomického a politického
problému populace, jelikož právě k ní se váže například problematika
porodnosti, ale do jisté míry rovněž i otázka nemocnosti, přičemž oba tyto
procesy se zase promítají do množství a kvality pracovních sil. Navíc je
139

Michał Podzimek, Moc demokracie

sexualita i oblastí, která přímo zahrnuje každého jednotlivce, je tedy přístupná
nejen technikám regulačním, nýbrž také kázeňským. (Foucault 1999, s. 33-34)
A právě propojení oblasti individuální s celou populací je to, co dodává
sexualitě takovou důležitost. Zasahování do této problematiky se stává
nezbytným, pokud připustíme, že způsob, jakým jednotlivci přistupují k této
snad nejintimnější sféře svého života, má mít následky pro celou populaci.
Proto je zcela přirozené, že moderní demokratická společnost věnovala dlouhá
desetiletí mediální kampaně na odtabuizování sexuality a následně se pak
snaží do této oblasti zasahovat propagací různých porodnost regulujících
technik, antikoncepcí (v případě snižování porodnosti) či výzkumem např.
fertilizace in vitro v případě ohrožení populační krizí. Zde tedy vidíme, jak
rozsáhlý prostor moderní moc hodlá spravovat a jak detailně chce řídit život –
chce se vloudit až do těch nejsoukromějších záležitostí každého člověka.
K tomuto tedy především slouží demografie, biologie, medicína, psychiatrie,
psychologie, pedagogika a další vědy i instituce a nakonec i samotný stát.
Normou se stává manželský pár a sex jako prostředek reprodukce, a všechny
praktiky, ale i sny a touhy, které se této normy nedrží, jsou vynášeny na
světlo, zkoumány a je v každém případě nutné je napravit nebo vyloučit.
(Foucault 1999, s. 48) Sexualita se od počátku 19. století zkrátka stává
mocensky velmi významnou a navíc poměrně dobře přístupnou oblastí.
Je prostorem, v němž lze uplatnit velké množství mocenských technik a který
je vždy vhodný pro stanovování rozličných norem a pro uplatňování
normalizačních mechanismů. Přičemž samozřejmě existuje i možnost
kohokoli podezřívat, že tyto normy porušuje a vzhledem k jejich významu pak
dokonce nutnost snažit se o detailní kontrolu jedinců i populace a případné
uvádění do „normálního“, tj. politicky a ekonomicky žádoucího stavu.
Žádoucím stavem je totiž, aby všichni rodící se jedinci byli „normální“,
nedegenerovaní.
Ve chvíli, kdy se jakákoli možná odchylka od „normální“ sexuality
spojí s problematikou dědičnosti, kdy je vyslovena byť jen možnost, že
člověk, který poruší daná pravidla, v podstatě může poškodit a v důsledku
i zničit celou populaci, se ze sexuálního chování stane oblast, která v sobě
skrývá neomezená nebezpečí, stane se hlavním patologickým principem.
Foucault však upozorňuje, že z hlediska nebezpečí degenerace připadá
v úvahu i dědičná zátěž nemocí, a to jakýchkoli – organických, funkčních či
psychických, která rovněž může vést k narození pohlavně pervertovaného
jedince. (Foucault 1999, s. 138-139) Proto je porodnost regulována například
ze strany lékařů silnými doporučeními stran umělého ukončení těhotenství,
kde je jakékoliv byť jen domnělé riziko narození degenerovaného jedince.
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Tato doporučení, hraničící často až s psychickým nátlakem na rodičku, jsou
uplatňována i u vícečetných porodů apod. Abnormality, v tomto případě
sexuální či zdravotní, už totiž nejsou pouze odlišností, jsou něčím
nebezpečným, patologickým, jsou zdrojem zla. Ale není to pouze tento
případ. To, co dává hledisku normality v naší společnosti takový význam, je
fakt, že protiklad normální – nenormální, nebo spíše normální – patologický,
se v podstatě ve všech oblastech, kde je toto hodnocení užíváno, může stát
protikladem dobra a zla. A právě tento přenos významu je tím, co poskytuje
normalizující moci takovou sílu, a také tím, co dává problému normality
závažnost.
Jsi normální – jsi dobrý
Pokud řekneme, že hledisko normality se stává v podstatě měřítkem
dobra a zla, je důležité, že za dobré či špatné zde není prohlašováno pouze
chování a jednotlivé odchylky jako takové, ale i nositel tohoto vybočení tedy
samotný jedinec. Je to vidět již v souvislosti s mechanismem normalizační
sankce, kde lze hovořit o některých operacích, které jsou pro disciplinární
trestání charakteristické: „Především je to klasifikace chování a jednání podle
dvou protikladných hodnot dobra a zla; …veškeré chování spadá do pole…
dobrých a špatných bodů… A díky nepřetržité kalkulaci kladných a záporných
položek hierarchizují disciplinární aparáty „dobré“ subjekty ve vztahu ke
„špatným“… vytváří se diferenciace, která není diferenciací jednání, nýbrž
samotných jedinců…“ (Foucault 2000, s. 257) Tato diferenciace jedinců není
však pouhou součástí jedné z technik normalizující moci, nýbrž je samotnou
podstatou problému normality. Je totiž tím, co je schopno poskytnout
požadavku normality jakési oprávnění, tím, co normalizující moci dodává
sílu, co jí umožňuje zasahovat do života lidí. Je proto na místě podívat se na
tuto problematiku podrobněji.
Bylo tedy řečeno, že jakékoliv chování, které nezapadá do
stanoveného řádu, jež je v podstatě určován moderní mocí a s ní spojeným
systémem vědění, začíná být negativně hodnoceno, představuje zlo. Ale
i jedinec, který se nějakým způsobem odchyluje od stanovené normy, může
být označen za špatného. A nejen to. Zlo, které se nyní skrývá za každou
abnormalitou, je hrozbou a z „nenormálního“ jedince se stává nositel
nebezpečí, který v důsledku může ohrozit celou společnost. Přesně to jsme
viděli při pojednání o tzv. teorii degenerace.
V jedné z prvních kapitol knihy „Dějiny šílenství“ hovoří Foucault
o vzniku tzv. Všeobecného špitálu a dalších internačních zařízení, jejichž
zaváděním lze jaksi vyznačit dobu, kdy došlo k proměně evropského myšlení,
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kdy byla vytyčena hranice mezi rozumem a „ne-rozumem“, mezi tím, co
zapadá do nového systému společenského, ekonomického a politického, a tím,
co je třeba změnit či odvrhnout. Zde je také řečeno, že během osvícenství
skutečně došlo k uzavírání představitelů onoho „ne-rozumu“. Přičemž do této
„oblasti“ patřily všechny formy nemorálnosti, tedy ti, kteří vzhledem
k mravnímu, právnímu či společenskému řádu vykazovali známky jakéhosi
„narušení“. (Foucault 1997, s. 85) A ať už to byli šílenci, trestanci nebo
tuláci, tím, co je spojovalo, byla v podstatě jejich neschopnost nebo neochota
stát se „normálními“, to znamená podřídit se racionálně stanoveným
pravidlům každodenního života. A jako takoví museli být izolováni od ostatní
společnosti, napraveni nebo jednoduše potrestáni. To byla funkce internačních
zařízení, měla schovávat, napravovat a trestat „nemorálnost“, tedy zlo, které
spočívá v narušení pořádku. Technika schovávání, napravování a trestání
nenormálních se samozřejmě od osvíceneckých dob podstatně proměnila
a vylepšila. Především totalitní systémy moderního státu ukázaly, že
prvoplánové uplatňování biomoci vede pouze k ohrožení moci, která pak musí
vynakládat obrovské sumy k eliminaci opozice a nakonec se stejně tento
represivní režim zhroutí. Demokratické státy tuto taktiku biomoci aplikují
mnohem sofistikovaněji. Připomeňme rovněž, že dle Foucaulta bylo
v dřívějších dobách (feudální systém uplatňování moci) pro napravení zla
nutné jeho zveřejnění, to se ale během osvícenství změnilo. „Internace svědčí
o vědomí, pro něž je nelidské jen předmětem pohoršení. Zlo má pro ně aspekty
tak skandální a nakažlivé, že by se zveřejněním jen donekonečna množily.
Může je potřít jedině zapomnění.“ (Foucault 1994, s. 57) Přičemž myšlenka
mravní „nákazy“, nákazy zlem, byla dle Foucaulta dosti rozšířená: Lidé se
báli přiblížit se k internační budově a bujely představy o zhoubných výparech,
které se odsud šíří, zamořují duše a jsou nebezpečné pro celá města, jelikož
neřestí mohou postupně nasáknout všichni obyvatelé (Foucault 1994, s. 140141). Avšak strach ze zla, které v sobě nosí narušení jedinci, se zrušením
internace nemizí. Přesto, že se postupem času do jisté míry mění přístup
k lidem, které bychom dříve nalezli v internačních budovách, jejich
odsouzení, jakožto nositelů a případně šiřitelů oné „nákazy zlem“, stále
přetrvává, i když se projevuje jinou formou nežli před staletími. A jaké
důsledky s sebou tedy nese pojetí narušitele řádu jako nositele
zla a nebezpečí pro společnost?
Odpověď je jednoduchá. Důsledkem je to, že z člověka, kterého
označíme za nenormálního, se v podstatě stává nepřítel, dokonce nepřítel
celé společnosti, jelikož právě celek společnosti je jím údajně ohrožen.
Takový člověk vzbuzuje strach, čímž mohou být ospravedlněny některé
142

Michał Podzimek, Moc demokracie

zásahy normalizující moci společnosti. Nemusí se vždy jednat o represi, to je
spíše doménou totalitních režimů, které si prvoplánovým represivním
upevňováním biomoci podřezávají pod sebou větev. V demokratické
společnosti stačí, když onen nenormální člověk nemůže pouze zastávat určité
společensky strategické posty a stává se tak často nenápadně „jen“ člověkem
druhého řádu.
Zde je však třeba připomenout, že rozum nebyl jedinou hodnotou,
kterou osvícenství postavilo do svého středu. Vyzvedlo totiž i požadavek
lidské svobody. Foucault však upozorňuje, „…že ty pověstné velké ukázňující
techniky, jež se denně zabývají do největších podrobností chováním jedinců,
jsou ve svém vývoji, ve svém propuknutí, ve svém šíření ve společnosti
přesnými současníky věku svobod.“ (Foucault 2009, s. 73) A právě otázka
ochrany před nebezpečím, a to jakýmkoli, je principem, který dovoluje
mocenským mechanismům, ať už vykonávaným státem nebo kteroukoli jinou
institucí, zasahovat do života každého a všech, a to i ve společnosti, která
pokládá svobodu za nejvyšší hodnotu. Kruh se tedy uzavírá – nejprve je
nalezena odchylka od stanovené normy, poté je pečlivě prozkoumána
a nakonec prohlášena za nebezpečí, čímž se otevírá prostor k dalšímu
rozšíření kontroly, k dalšímu vyhledávání a spravování všemožných
abnormalit, jelikož toto usvědčování nenormálních už není pouze libovolné
mocenské zasahování do života lidí, nýbrž je v důsledku ochranou
společnosti, je v podstatě veřejným zájmem.
Závěrem
Téma není zdaleka vyčerpáno. Otevírá se prostor pro mapování
konkrétních biomocenských praktik, institucí a jejich strategií, technik, se
kterými si současná demokratická společnost udržuje svoji moc. Moc, která se
jako moře stále přelévá v souvislosti s personálními proměnami politické
a ekonomické reprezentace. Trendy, které určují normalitu a zároveň tím
samým ukazují na to, co je nenormální, jdou ruku v ruce s růstem nebo
alespoň udržením životní úrovně, na kterou si západní člověk lehce zvykl.
Biomoc se pak pochopitelně stává spíše nadnárodní, globální, nebo alespoň
unijní a je lhostejné, o jakou unii se konkrétně jedná. Systém certifikací,
akreditací, evaluací, implementací a dalších mechanismů moci se stává
s postupem času normou kvality a tedy i určením dobra. Pryč jsou doby,
kdy se někteří staromilci feudálních pořádků snažili tuto biomoc „odhalit“
hledáním skutečných či domnělých lobbistických skupin, jako měli být
svobodní zednáři apod. Ať už takové skupiny mají nějakou faktickou
společenskou či ne, není zase tak důležité: biomoc je již natolik včleněna do
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systému moderní společnosti, že sami její členové si ani jiný systém
nedovedou představit a v nutnosti konformity s normou se utvrzují navzájem.
Primitivnější formy totalitárních praktik biomoci se vybouřily a propadly se
na smetiště dějin 20. století, zanechávaje za sebou spíše miliony mrtvých,
nežli efektivně zpracovaných a využitých konformních a loajálních jedinců
a masy. Demokratické národní i dnes především nadnárodní instituce biomoci
působí mnohem poučeněji a svým způsobem opravdu vědečtěji, vždyť
i sociologie a politologie urazila ve svém zaměření velký kus cesty. Odborníci
z těchto oborů reagují efektivně a pružně na každou společenskou
objednávku, která vykrystalizovala v západním světě a která má svého
společného jmenovatele – životní standard, pohodlí, případně pro nejlepší
z nejschopnějších i komfort. Pro jeho udržení, zvláště v době stále se
opakujících a prohlubujících ekonomických krizí, je člověk schopen vzdání se
často i soukromého prostoru. Stačí jen říci – toto je dobré, či toto
ti pomůže, a ihned se tento produkt biomici stává bez násilí či zvláštního
„dohledu shora“ normou, dobrem a pravdou, za kterou člověk jde, mnohé
obětuje, a ještě za ni i často poděkuje. A je pak vlastně již zcela jedno, jedná-li
se o zaručeně zdravý jogurt, který přece všichni normální jedí, či pojištění,
které všichni normální mají. Důležité totiž pro člověka zůstává stále totéž –
vždy vědět, co je dobré!
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REFLECTION: THE NATURE AND DEVELOPMENT
IN THE PROFESSIONAL TRAINING OF FUTURE MANAGERS
Refleksja: charakter i rozwój kształcenia zawodowego
przyszłych menedżerów
Streszczenie
Szkolenie zawodowe to dla studentów sytuacja potencjalnie refleksyjna, w której
szczególnie ważna jest samoanaliza i samoocena, praca nad swoim „autoportretem”.
Autorka analizuje rozwój naukowego rozumienia charakteru refleksji, pojętej jako
mechanizm psychologiczny odnoszący się do egzystencji psychicznej i tożsamości
jednostki na wyższych stadiach jej osobistego rozwoju. Autorka dowodzi, że
w kontekście wyznaczania sobie celów uaktywniają się aspekty działania odnoszące
się zarówno do zasadniczej zmiany danej sytuacji, jak i do transformacji personalnej.
Analizuje pojęcie „sytuacji refleksyjnej”, która obejmuje uwarunkowania zewnętrzne
i wewnętrzne, determinujące proces uświadamiania siebie, poprzez introspekcję
i samopoznanie, proces, który odbywa się w określonym kontekście emocjonalnym.
Autorka konkluduje, że wynikiem refleksji mogą być zmiany w dynamicznym
systemie samoświadomości, na który składają się stałe i zmienne elementy
„koncepcji ja” i samoidentyfikacji. Ponadto, autorka stwierdza, iż celem technik
szkoleniowych jest wykształcenie w studentach – przyszłych menedżerach –
zdolności do refleksji, profesjonalnej samoregulacji, opierającej się na zasadzie
„sytuacji refleksyjnej” oraz umiejętności przeprowadzania dialogów refleksyjnych,
profesjonalnych konsultacji psychologicznych. W artykule wskazano główne zadania
technik szkoleniowych, które przyczyniają się do wykształcenia profesjonalnych
umiejętności u studentów.
Słowa kluczowe: szkolenie zawodowe, rozwój zawodowy, refleksja, sytuacja
refleksyjna, samoświadomość, szkolenie socjo-psychologiczne

Statement of the problem.
Analysis of the psychological literature on the professional training
suggests that lot of researches emphasis on the need to study the role of the
subject in the process. This requires a better understanding the reflexive
mechanisms as those that provide self-analysis and self-assessment of
personality traits, comparing them to the requirements of their future
profession. While professional training is vital clarification statement
promising prospects and professional goals, which is certainly due to the
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reflection of the students need-motivational and emotional spheres. In the
study of management the social-psychological training takes the higher role.
Recently, the scientists paid the considerable attention to the implementation
of active studding in the pedagogical process of training the future managers
of organizations (A. V. Aksenova, L. Bondarev, O. Verbitskyy, A. S.
Nisimchuk, I. M Nosachenko, A. S. Padalka), training studding (G. O.
Kovalchuk, O. Kuklin, A. I. Shcerbakov). Despite the presence of a large
number of scientific studies, the problem of developing the teaching methods
and means of social-psychological training courses in the professional
education of future managers require detailed consideration.
The aim of the paper is to determine the nature and development
reflection in the professional training of future managers.
The main objective of the article are: 1) to analyze the development
of scientific ideas about the nature of reflection; 2) to cover the mechanisms
of reflection; 3) to analyze the concept of «reflexive situation»; 4) to identify
the main tasks of training programs for developing the professional abilities
and skills of future managers.
The concept of «reflection» has different definitions depending on the
context in which it is considered. In psychological and pedagogical terms
reflection means more or less clear understanding human’s mental processes,
actions, states, personality traits and their changes during development in
various environmental conditions. The word «reflection» comes from the
Latin «reflexio» and translates as appeal elapsed. There are different
definitions of the term in scientific dictionaries. Thus, in the philosophical
dictionary reflection is defined as a form of theoretical activity of social
developed human that directed at understanding person’s actions, activities
and reveal the specificity of the human mind (Константинов, 1967, p. 311).
In this sense the essence of reflection is identified with self-knowledge.
In modern psychological science, there are other attempts to define
the meaning of this concept, but there is no universally accepted definition
of «reflection». Thus, reflection is understanding as: 1) the type of knowledge,
when in the process of any activity the human becomes the object of his own
observation; 2) reasoning, analysis of own mental states; 3) the process
multiplied mirroring each other, understanding by the human how he
perceived and evaluated by other people (Горностай, Титаренко, 2001,
p. 105-106).
It should be noted that the problem of reflection in different banches
of science has a difficult development history. It first appeared in the
philosophical writings. In ancient concepts of psychology and philosophy the
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concepts mind and reflection are not differentiated and generalized marked by
the notion of "nous" (Петровский, Ярошевский, 1998).
In the ancient Greek philosophical ideas of the philosopher Plotinus
(third century AD) the psychology science for the first time in its history
becomes a science of consciousness, understood as selfconsciousness
(Петровский, Ярошевский, 1998, p. 39). One aspect of directing soul, Plotinus
identifies with the direction of orientation for itself, for own actions and
invisible content. It (the soul) looks after the inner human work as the
«mirror». Centuries later, this human’s ability to feel, to have an experience, to
remember and think and have internal representations of these functions is
called reflection. The reflection opened by Plotinus could not be explained by
any physical causes, processes in the human’s body and so on. Therefore, it
seemed self-sufficient entity. And it remained for centuries, becoming the
basic concept of introspective psychology of consciousness.
Subsequently, reflection, as a separate concept received further
development in the classical German philosophy. Locke, Kant emphasized that
without reflection is impossible to judge and comparisons of knowledge
therefore thinking . Fichte argued that reflective thinking creates the «Self» of
human, thus emphasizing the role of reflection in the formation of personality.
Hegel, in fact, outlined the mechanism of reflexive process as one that goes
beyond the immediate. During the reflective action the process of thinking
splits into two features – simulate and design contents. «The movement of
reflexion... should be understood as an absolute push back into itself»
(Петровский, Ярошевский, 1998, p. 470). These ideas about the nature of
reflection are reflected in the development of further researches: P. P.
Blonskyy, A. Bauzeman, L. S. Vygotskyy, S. L. Rubinshteyn.
The development of scientific understanding of nature and content of
the mechanisms of human mind and self-consciousness has led to an
improvement the concept of reflection as the essentially psychological
mechanism of personal development of the individual.
L. S. Vygotskyy (Выготский, 1984), S. L. Rubinshteyn (Рубинштейн,
1973) understood the reflection as human understanding the patterns
and mechanisms of his activities, social and individual ways of being, not only
as an introspection of their own psychіcs, but also as the understanding of the
life’s program, the principles of correlations the goals, values and
expectations, attitudes and aspirations. The emphasis in their theoretical
developments puts not on the self-esteem but on the individual assessment of
environmental conditions and his own activity in it. Thus, the study of selfconsciousness develops into the study of consciousness.
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S. L. Rubinshteyn, L. S. Vygotskyy, I. S. Kon, I. A. Zyazyun,
H. Shelski, K. K. Platonov, V. Bohin, B. Yudin and others propose to consider
the reflection as the system of attitudes by the human to himself, and as one of
the most important characteristics of self-consciousness.
There are several directions in researching reflection nowdays.
I. M. Semenov and S. Y. Stepanov (Семенов, Степанов, 1985) made the
classification of experimental study of reflection:
- cooperative (N. H. Aleksyeyev, I. D. Hlyachkov, H. P.
Schedrovytsky, etc.);
- communicative (O. O. Bodalov, H. M. Andryeyeva, H. S. Suhobska,
V. M. Koziyev, A. P. Sopikov, etc.);
- personal (N. I. Hutkina, O. R. Novykova, I. M. Semenov, S. Y.
Stepanov, etc.);
- intelligent (N. H. Aleksyeyev, V. V. Davydov, A. Z. Zak etc.).
The first two aspects are highlighted in the studies of collective forms
of activity and communication that they mediate and the other two – in private
forms of thought and consciousness.
H. M. Andryeyeva (Андреева, 1980) understood the reflection as
a process when communication partners can twice mirroring each others.
Reflection
is evident in the way in which an individual perceived by their partner.
A. A. Bodalov (Бодалев, 1968), studying the patterns of
understanding the person by others, describes the processes that take place in
communication and determines them as reflective. These are: facial
expressions and pantomymyka, gestures and posture, etc.
H. P. Schedrovytskyy examines two aspects of reflection, the most
important in the process of activity: a) reflection as a process and a special
structure of activity and b) as a principle of deployment the patterns of
activity (Щедровицкий, 1974, p. 20). He examines the relationship between a
person and his activities – at the first place, future activities that will be
designed – at the second place.
V. V. Davydov and O. Z. Zak (Давыдов, Зак, 1995) formulated the
position of two types of reflection – formal and content. The content reflection
is seen as a process of reflection that is relevant to the high level of reflexivity
(the ability for reflection) and which is formed later in ontogenesis. The formal
reflection is a process of reflection, which corresponds to a lower level and
starts to function before. An important condition for content reflection is that:
the person is interested in the inclusion to an activity and as a result – the
reflexivity has been developed in this area (Давыдов, Зак, 1995, p. 69).
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In the psychological literature, reflection and the related concepts
sometimes presented identically.
Among the researchers who have studied the reflection in the personal
direction can be called: I. S. Kon, I. M. Semenov, V. I. Slobodchykov, Y. I.
Isayev, S. Y. Stepanov, I. I. Chesnokova, B. V. Zeyharnyk, A. B.
Holmohorova, Y. S. Mazur, V. K. Zaretskyy, A. Bandura and others. In their
works they consider the reflection as the return on knowledge itself; the
category of consciousness; the mechanism of self-regulation; the phenomenon
associated with the locus of control.
A. P. Ohurtsov argues that reflexivity – is one of the most significant
feature of human consciousness, without which its normal formation is
impossible (Ладенко, 1987, p. 14). We agree with this position and believe
that a reflection is arised from the reflected nature of the human
consciousness, which is determined on the one hand, by the physiological and
anatomical structure of brain, on the other hand, by the social nature of human
existence. Reflection is thus evident, is formed and developed within the
consciousness of the individual. However, the levels of its development
depends on many factors, including social.
M. V. Savchyn, M. O. Student (Савчин, Студент, 2003) considering
the reflection in the process of students’ professional teaching and distinguish
their two main mechanisms: control-evaluation and design-creative. The first
lies in controlling of the process of activities, assessing the reality of goals and
compliance tools to achieve them, comparing the results obtained with the
original purpose and so on. The control-evaluation mechanism is self-control,
self-esteem, identification, assessment objectives and monitoring their
achievement (Савчин, Студент, 2003). The second, design-creative
mechanism operates to a higher level of creative activities (Савчин, Студент,
2003).
In the professional training of youth the function of control-evaluation
mechanism is based on the creating the images professional future, which
becomes concrete in the form of individual professional plan. The function of
design-creative mechanism of reflection is revealed in the acts of selfactualization, self-creation, unique "Self".
In the process of professional training determines person’s life
perspective, sets long-term goals. Exploring the types and functions of
reflection in the context of goal setting, A. B. Holmohorova, V. K. Zaretskyy,
I. M. Semenov (Савчин, Студент, 2003) point out that the problem of goal
setting is accented two aspects: subject and personal.
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The first aspect is related on understanding the subject situation,
conditions of work, which is essential for achieving the overall goals and
determine trends of transforming the subject matter. Second, the personal
aspect, appears, on one hand, as a person’s reflection own aims and difficulties
along the way of achievement professional goals (the reflection of own "Self")
(Савчин, Студент, 2003).
Essential in the study of the sense of reflection is to determine
the psychological conditions of its manifestation. To schedule an answer to
this question, we introduced into the scientific research the term «reflexive
situation», which describe the set of internal and external factors which
determine the process of entering the consciousness of the individual mode of
introspection, self-knowledge, carried out on a specific emotional background.
The impetus, the starting point of reflection is inconsistency personally
meaningful information or a problem situation in cooperative activities and
others. Real understanding, comparison, analysis give rise to comprehension,
form the information content of the mechanism of thinking.
The result of reflection is changes in the dynamic system of a person’s
self-consciousness, that is the unity of steady and variable components of the
«self-concept» and self-identity. The main determinant of a reflection is the
person’s activity in the direction of development self-consciousness, his «inner
intention» (Титаренко, 2003). A person always makes a choice and inaction is also a choice. It’s unable to change the person’s direction if he does not
want something to change drastically in his life, if his motivation for change is
unstable, borrowed from someone (Титаренко, 2003, p. 200-201).
Thus, reflexive situation is a collection of vitally important for the
individual controversy, which he is actively seeking to resolve in the absence
of known methods to solve them (or when do not work algorithms known
from the previous experience) through reflective (thinking) go beyond limits
of the current situation (decentration), distancing from its awareness of all
relevant factors and conditions, and finding innovative ways of further
implementation activities (practical and intellectual). The main results for
reflexive situations is expansion and restructuring the person’s selfconsciousness, which is reflected in future activity and accompanied by
certain experiences.
However, not every problem situation turns into a reflexive. Faced
with the problem the person can act in different ways: in a position to become
an active leader in order to find the best way to solve it or lean to avoid the
problem as a source of anxiety, uncertainty, painful emotions and unpleasant
thoughts.
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The causes that determine these two opposing behavioral strategies are rooted
in the deep structures of a particular individual, his cognitive, emotional,
volitional individual scopes and might be investigated according to the
individual level.
Being the subject of management activities the managers carry out
different functions in organization. Among them there are three main. First
is that he determines the direction of movement of the organization, decides
the decision-making and allocation of resources, provides ongoing
adjustments and so on. The right of decision- making belongs only to the
manager. He is responsible for the consequences of the decision. Therefore,
the manager should not only be able to choose the best option solution, but
also to guide the collective action in a certain direction. Besides, the manager
performs an information role, which is that the manager collects information
about the internal and external environment, provides orders and instructions.
The outcome of his work depends on quality of submission the information to
the members of organization. Thirdly, the manager acts as a leader, forming
the relationships within and outside the organization, motivate its members to
achieve goals, coordinate their efforts and, finally, acting as the representative
of the organization. Therefore, the manager must have the formed leadership
skills (Весин, 1993).
The professional education of specialist must respond the challenges
that have to solve it within their chosen profession. The analysis of the
specific professional manager’s activity allows us to identify the main types
of his professional skills, the development of which is indicated by the high
level of formation the professional competence and provides his
competitiveness in the labor market. In particular, these skills include: the
ability to make innovations in standard and non-standard situations; the ability
to generate ideas and turning them into new technology for making profit; the
ability to respond quickly to the demands of society; the development of
professional intuition; willingness to take risks and to manage risk;
willingness to assume responsibility.
To develop the technologies to optimize the formation of professional
competence of future managers the particularly important value reveals
to the labor scholars which disclose the nature, contents and forms of active
social-psychological study (A. V. Goralskyy, A. H. Hretsov, I. V. Dubrovina,
L. M. Karamushka, Z. G. Kisarchuk, O. V. Kostyuchenko, N. I. Pov'yakel,
N. Y. Hryascheva, L.I. Shrahina, T.S. Yatsenko and others).
We support the idea of L.M. Mitin that the professional development
is inseparable from the personality (Митина, 1997). Talking about the
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requirements to the overall personality development in the profession of type
«human-human» we must note that the individual maturity is an integral
component of his successful professional formation (Пиняева, Андреев,
1998, p. 9). Just an active socio- psychological study contributes to
a supportive environment for self-development of the individual as a person
and as a professional because a professional as a person exists only in the
process of self- determination and development (Рац, 1998, p. 102).
The main tasks of the training programs are:
1. The task of motivation and forming the positive attitude towards
future careers that due to the need to form a desire to master by
training participants the new management activities to determine the
meaning of it for yourself and to understand its value. The evidence
of high motivation of future managers is a steady desire to be a leader
that includs self-confidence, willingness to make decisions, the high
level of responsibility and enthusiasm, persistence and consistency in
the implementation of common aims. These qualities characterize a
high degree of social leader’s activity. The motivational target
component involves the development of reflection that comes out in
the ability to control the performance consciously and the level of
personal development, personal achievements; the formation of
important for the manager qualities and characteristics, a tendency of
introspection and expanding their professional knowledge and
capacity. The components of value-motivational feature of the person
is meaning formations that are the open system of personal meaning.
The system of personal meaning is open, not an isolated because
it changes with the development of person, there life experiences,
acquires new sences, makes it possible to define and implement own
internal regulation of behavior by changing unconstructive behaviors
from «I’m not a professional» to «I’m the beginner».
2. The task of forming perceptions of future managers. It should be
noted that we are talking about the formation of ideas, not the
concepts. Training is not a lecture, so the training task is not to learn
deep. The guality of acquirement the new system of skills depends on
trainer’s proficiency and group readiness to accept new concepts.
3. The task of forming abilities. Under the skills we mean a person's
ability to apply knowledge and skills in accordance with the terms of
the particular situation.

152

Yulia Mikhalchuk, Reflection: the nature and…

The main factors for the training’s success, in our opinion, are the
following: 1) a professional trainer, properly selected methodological tools
and training methods; 2) the individual of trainer; 3) inner motivation
of participants to take part in the training course; 4) field organized space
for classes.
During the training sessions an enrichment of innovative experiences
of participants as independent assimilation of new knowledge and its
processing are carried out by reference to a productive search form
information and representations in the mind of the individual socialexperience.
The training technology in the learning of future managers directed
to their adaptation to future careers, to develop their professional educational
interests and skills, to form the professional competence as to be competitive
in the job market.
Conclusions
S. L. Rubinshteyn, L. S. Vygotskyy, I. S. Kon, I. A. Zyazyun, H.
Shelski, K. K. Platonov, V. Bohin, B. Yudin and others propose to consider
the reflection as the system of attitudes by the human to himself, and as one of
the most important characteristics of self-consciousness. Among the
researchers who have studied the reflection in the personal direction can be
called: I. S. Kon, I. M. Semenov, V. I. Slobodchykov, Y. I. Isayev, S. Y.
Stepanov, I. I. Chesnokova, B. V. Zeyharnyk, A. B. Holmohorova, Y. S.
Mazur, V. K. Zaretskyy, A. Bandura and others. In their works they consider
the reflection as the return on knowledge itself; the category of consciousness;
the mechanism of self-regulation; the phenomenon associated with the locus
of control. By the position of A. P. Ohurtsov a reflection is arised from the
reflected nature of the human consciousness, which is determined on the one
hand, by the physiological and anatomical structure of brain, on the other
hand, by the social nature of human existence. Reflection is thus evident, is
formed and developed within the consciousness of the individual. M. V.
Savchyn, M. O. Student considering the reflection in the process of students’
professional teaching and distinguish their two main mechanisms: controlevaluation and design-creative. The first lies in controlling of the process of
activities, assessing the reality of goals and compliance tools to achieve them,
comparing the results obtained with the original purpose and so on. The
control-evaluation mechanism is self-control, self-esteem, identification,
assessment objectives and monitoring their achievement. Reflexive situation
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is a collection of vitally important for the individual controversy, which he is
actively seeking to resolve in the absence of known methods to solve them (or
when do not work algorithms known from the previous experience) through
reflective (thinking) go beyond limits of the current situation (decentration),
distancing from its awareness of all relevant factors and conditions, and
finding innovative ways of further implementation activities (practical
and intellectual). The main results for reflexive situations is expansion
and restructuring the person’s self-consciousness, which is reflected in future
activity and accompanied by certain experiences. The main tasks of the
training programs are: 1) to motivate and form the positive attitude towards
future careers; 2) to form perceptions of future managers; 3) to form abilities.
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WYTYCZNE DLA AUTORÓW PUBLIKACJI
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii wydaje
podręczniki akademickie, monografie, materiały do nauki przedmiotu oraz
„Studia i Materiały – Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii
w Suchej Beskidzkiej”; publikuje ono zarówno dorobek pracowników
naukowo-dydaktycznych macierzystej Alma Mater, jak również innych
ośrodków naukowych.
„Zeszyty Naukowe WSTiE” mają charakter interdyscyplinarny,
a prezentowane w nich materiały są efektem prac prowadzonych w ramach
badań statutowych, własnych oraz przygotowywanych rozpraw naukowych.
Publikowane są tutaj artykuły oryginalne – źródłowe, przeglądowe,
polemiczne oraz komunikaty i recenzje. W specjalnych numerach „Zeszytów”
będą ukazywać się sprawozdania z własnych badań naukowych oraz
konferencji organizowanych przez WSTiE. Wszystkie artykuły są
recenzowane. Redakcja zapewnia standardy publikacji wg wymagań
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
OGÓLNE WYTYCZNE
1. Teksty dostarczone do Redakcji powinny być oryginalnym dziełem
autora (autorów) i nie powinny być publikowane w innych
wydawnictwach. Wymagane jest złożenie pisemnego oświadczenia
w tej sprawie (zał. nr 1).
2. Językiem publikacji jest język polski; istnieje możliwość publikacji
w języku obcym (wymagane jest w takim przypadku streszczenie
w języku polskim).
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
poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich
afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji,
założeń,
metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy
przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność
ponosi autor zgłaszający manuskrypt. 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,
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że wszelkie wykryte przypadki naruszenia punktu będą
demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich
podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukow
o informację na temat źródeł finansowania publikacji, wkładzie
instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów
(„financial disclosure”). Redakcja dokumentuje wszelkie przejawy
nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki
obowiązujących w nauce
5. Wszystkie prace są recenzowane z zachowaniem anonimowości
autora i recenzenta.
6. Zgłoszone artykuły będą publikowane po uzyskaniu akceptacji
Kolegium redakcyjnego, które zastrzega sobie prawo do dokonywania
niezbędnych skrótów, poprawek redakcyjnych, korekt językowych.
7. 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 elektronicznej.
3. Tekst artykułu wraz z tabelami i rysunkami nie powinien przekraczać
1 arkusza wydawniczego, z wyjątkiem artykułów z obszernych prac
naukowych, po uzgodnieniu z Wydawnictwem.
4. Tekst należy przesłać w formacie C5 (pojedyncze odstępy interlinii,
marginesy (lewy, prawy, górny i dolny) – 2 cm, czcionka Times New
Roman o rozmiarze 11); każdy pierwszy wers akapitu zaznaczyć
klawiszem tabulatora „Tab”.
5. Pośrodku strony należy umieścić tytuł artykułu pisany wersalikami;
pod tytułem – imiona i nazwiska autorów z podaniem afiliacji,
tj. nazwy i adresu Instytucji, którą dany autor reprezentuje.
6. Na początku artykułu powinno znajdować się streszczenie w języku
polskim zatytułowane „Streszczenie” oraz w języku angielskim,
zatytułowane „Abstract” o objętości 50 do 200 słów, rozmiar czcionki
– 10. Pod streszczeniem należy zamieścić: Słowa kluczowe –
do sześciu słów, a w języku angielskim pod Abstract: Keywords –
do sześciu słów.
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7. Artykuł powinien być podzielony na rozdziały, przykładowo: Wstęp,
Badania własne, Wnioski; dopuszcza się inne tytuły w zależności
od charakteru artykułu.
8. W Komunikatach nie wymaga się streszczenia, abstraktu, słów
kluczowych ani wyraźnego podziału na rozdziały.
9. Tabele i rysunki należy zamieścić w tekście, nad tabelami oraz pod
rysunkami powinien znaleźć się numer rysunku zapisany cyfrą
arabską (tab. 1., rys. 1.) oraz opis (czcionka w rozmiarze 9),
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 publikacji należy podać
źródło (rozmiar czcionki – 9).
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.
11. Na końcu artykułu należy umieścić napis: Bibliografia, a pod nim
zestawić wykaz pozycji literaturowych.
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WYDAWNICTWO WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI i EKOLOGII
POLECA
„Badania porównawcze zjawisk ruchu turystycznego na pograniczu
polsko-słowackim”, red. Marek Łabaj, Sucha Beskidzka 2014.
,,Specyfika i turystyczna atrakcyjność wybranych regionów krajów
wyszehradzkich (V4)”, skrypt dla studentów, Wydawnictwo WSTiE 2012.
„Raport z pilotażowych badań ruchu turystycznego na pograniczu
polsko-słowackim”, red. Krzysztof Borkowski, Sucha Beskidzka 2012.
„Metodologia pracy naukowej”, Henryk Grabowski, Sucha Beskidzka 2011.
„Góry – Człowiek – Turystyka”, Księga jubileuszowa dedykowana prof.
dr. hab. Andrzejowi Matuszykowi w 75. rocznicę urodzin, red.: Piotr Cybula,
Marek Czyż, Sabina Owsianowska, WSTiE-Kraków 2011.
,,Poradnik dla uczestników projektu ŁÓDZKI SPINacz kooperacja nauki
i biznesu”, red.: Maciej Abram, Rafał Adamczyk, Maria Grzechynka, Marek
Łabaj, Marta Margiel, Marek Nocoń, 2011.
„Zrównoważona turystyka na obszarze Podbabiogórza”, red. Marek
Łabaj, współautorzy: Maciej Abram, Krzysztof Borkowski, Andriy
Dobryansky, Marek Durmała, Barbara Krzysztofik, Krzysztof Ostafin, Sucha
Beskidzka 2009.
„Obsługa ruchu turystycznego a karnoprawna ochrona granic
Rzeczpospolitej Polskiej”, red. dr Krzysztof Borkowski, współautorzy:
Stanisław Bisztyga, Krzysztof Borkowski, Marek Durmała, Ewa Wędzicha,
Sucha Beskidzka 2009.
„Turyści w rezerwatach przyrody. Wąwóz Homole i Dolina Białej
Wody”, red. Marek Łabaj, współautorzy: Paweł Adamski, Katarzyna
Gmyrek-Gołąb, Krystyna Krauz, Barbara Krzysztofik, Marek Łabaj, Adam
Mroczka, Krzysztof Ostafin, Zbigniew Witkowski, Sucha Beskidzka 2009.
„Turystyka a prawo. Aktualne problemy legislacyjne i konstrukcyjne”,
red.: Piotr Cybula, Jerzy Raciborski, Sucha Beskidzka-Kraków 2008.
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WYŻSZA SZKOŁA TURYSTYKI I EKOLOGII w Suchej
Beskidzkiej, silne centrum edukacyjne o międzynarodowym zasięgu,
gwarantuje nowoczesny system kształcenia oparty na najlepszych
europejskich wzorcach oraz innowacyjnych programach studiów. Uczelnia
przyciąga studentów z całej Polski i z zagranicy, zapewniając im
specjalistyczną wiedzę i doświadczenie przekazywane przez uznanych
wykładowców. Na przestrzeni ostatnich lat WSTiE zajmuje czołowe pozycje
w prestiżowych rankingach szkół wyższych.
W rankingu Wiadomości Turystycznych 2014 – opiniotwórczego
pisma branżowego, prezentującego najważniejsze inicjatywy i trendy
światowego biznesu turystycznego – WSTiE po raz drugi z rzędu została
najlepszą uczelnią turystyczną w Polsce. Znalazła się na najwyższym
podium, konkurując z niepublicznymi szkołami wyższymi kształcącymi kadry
dla turystyki.
Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii, jako jedyna uczelnia w 2014
roku, została laureatem Nagrody Jakości Nauczania „Sapere Auso”.
Przyznała ją Małopolska Fundacja Stypendialna powołana przez Sejmik
Województwa Małopolskiego. Prestiżowe wyróżnienie jest uhonorowaniem
uczelni, która posiada wybitne osiągnięcia pracy z młodzieżą i może
poszczycić się dorobkiem wychowawczym w kształtowaniu młodego
pokolenia Małopolan.
Uczelnia została wyróżniona odznaką honorową „Za Zasługi dla
Turystyki” przyznawaną przez Ministra Sportu i Turystyki RP w uznaniu
zasług dla rozwoju polskiej turystyki i umacnianiu współpracy
międzynarodowej w tej dziedzinie. Otrzymała również nagrodę specjalną
„AWANS 2012” za największy jakościowy skok w grupie najlepszych
polskich uczelni. Potwierdzeniem wysokiej pozycji WSTiE jest najwyższa
ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej na podstawie wizytacji
przeprowadzonej w bieżącym roku na kierunku turystyka i rekreacja.
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WSTiE prowadzi kształcenie na wydziałach: Turystyki
i Rekreacji, Nauk Społecznych oraz Informatyki, w specjalizacjach
poszukiwanych na europejskim rynku pracy. Dla kadr turystycznych uczelnia
oferuje m.in. specjalności: zarządzanie markowym produktem turystycznym,
hotelarstwo i gastronomia, menedżer SPA i Wellness, zarządzanie turystyką
zrównoważoną oraz menedżer turystyki, kreacja innowacyjnych produktów
turystycznych, turystyka międzynarodowa. Na Wydziale Nauk Społecznych
studenci mogą podjąć specjalności takie jak m.in.: e-biznes i media
społecznościowe, polityka regionalna i samorządowa, dziennikarstwo oraz
komunikacja społeczna (public relations). Kształcenie informatyczne jest
prowadzone w takich specjalnościach jak np.: inżynieria oprogramowania,
systemy baz danych, technologie multimedialne i grafika komputerowa. Misją
uczelni jest takie przygotowanie studentów, aby każdy absolwent znalazł
pracę zgodną ze swoim wykształceniem i posiadanymi kompetencjami,
czemu służą cele strategiczne: specjalizacja, umiędzynarodowienie, elitarność
i innowacyjność kształcenia.
WSTiE koncentruje się na zagwarantowaniu wysokiej jakości
specjalistycznej edukacji w międzynarodowym otoczeniu oraz na
zapewnieniu unikalnej atmosfery towarzyszącej nauce. Gwarancją wysokiej
jakości jest starannie dobrana kadra dydaktyczno-naukowa. Rektorem uczelni
jest prof. dr hab. Janusz Sondel – ceniony prawnik, laureat nagrody Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej, wielokrotnie nagradzany przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej. Zajęcia są prowadzone zarówno przez nauczycieli
akademickich o najwyższych kompetencjach, jak i przez specjalistówpraktyków, których wiedza poparta jest wieloletnim doświadczeniem.
Uczelnia kładzie nacisk na wszechstronną współpracę
z wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Europie i na świecie. Stąd udział
WSTiE w międzynarodowych przedsięwzięciach naukowo-badawczych,
sympozjach i konferencjach naukowych, programach wymiany studenckiej
oraz mobilności kadry realizowanych m. in. w ramach projektów
europejskich. Strategicznym elementem funkcjonowania WSTiE jest
umiędzynarodowienie,
które obejmuje
wszechstronną
współpracę
z wiodącymi ośrodkami edukacyjnymi w Europie i na świecie w zakresie
transferu wiedzy, know how, organizacji wykładów monograficznych
znanych profesorów z zagranicy, wymiany studentów i tworzenia
kompatybilnych programów nauczania umożliwiających kontynuację studiów
za granicą. Uczelnia przygotowuje studentów do wejścia na rynek
nowoczesnych usług turystycznych, informatycznych i PR. W tym celu
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rozszerza współpracę międzynarodową, gdyż rynek wymaga od młodych
ludzi wysokich kompetencji zawodowych, ale także umiejętności współpracy
w środowiskach zróżnicowanych kulturowo. Systematycznie publikowane są
prace naukowe nauczycieli akademickich związane z realizowanym
programem dydaktycznym, jak również pozycje stanowiące cenną pomoc
dydaktyczną dla studentów. Studenci mają szerokie możliwości dostosowania
profilu kształcenia do zdolności i zainteresowań. Uczelnia umożliwia im
ukończenie kilku specjalności oraz zdobycie dodatkowych kompetencji na
certyfikowanych kursach, warsztatach i szkoleniach, spotkaniach
z przedstawicielami życia gospodarczego, społecznego i naukowego.
Poprzez aktywnie działające Biuro Karier studenci mogą
skorzystać z szerokiej oferty praktyk zawodowych, mając do dyspozycji
kilkaset miejsc pracy w firmach w Polsce i całej Europie oraz Stanach
Zjednoczonych. To wynik aktywnej współpracy z krajowymi i zagranicznymi
partnerami wszystkich sektorów: prywatnego (biznesu), publicznego
i organizacji pozarządowych. WSTiE przywiązuje do praktyk i staży ogromną
rolę i w istocie 98 % studentów korzysta z tych propozycji, gdyż stwarzają
one ogromne możliwości rozwoju i weryfikują umiejętności. Praktykant
i stażysta ma szansę zaprezentować się ewentualnemu pracodawcy z jak
najlepszej strony, gdyż to od jego zaangażowania i przydatności zależy, ile się
nauczy i jakie będą efekty jego praktycznej edukacji.
Badania i postęp technologiczny, innowacje, transfer technologii,
wzmocnienie sektora kreatywnego oraz przedsiębiorczość będą głównym
wyznacznikiem rozwoju z punktu widzenia nowej perspektywy finansowej
Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Biorąc pod uwagę te tendencje,
w strukturach WSTiE prężnie funkcjonuje Krajowe Centrum Innowacji
w Turystyce. Jest to jednostka, która tworzy platformę współpracy dla
podmiotów związanych z gospodarką turystyczną oraz wspomaga proces
kształcenia w tej dziedzinie. Centrum realizuje innowacyjne projekty, łącząc
współpracę sfery nauki i biznesu, wykonuje specjalistyczne opracowania,
uczestniczy w przedsięwzięciach regionalnych, branżowych i sektorowych,
monitoruje i pozyskuje środki finansowe ze źródeł krajowych
i zagranicznych.
Autorskim projektem WSTiE jest Akademia Biznesu, unikalny
program efektywnego praktycznego szkolenia studentów, którzy pod okiem
doświadczonych wykładowców, praktyków i menedżerów uczą się, jak
wykorzystywać zdobywaną wiedzę w realnych przedsięwzięciach
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biznesowych. Udział w kreowaniu skutecznych rozwiązań rynkowych rozwija
praktyczne umiejętności studentów i wzbogaca ich doświadczenia, a rynek
dzięki temu zyskuje specjalistyczne, nowoczesne i pełne zaangażowania
spojrzenie młodych ambitnych ludzi.
Rynkowe podejście jest tym atutem, który bez wątpienia pomaga
WSTiE w konkurencji z innymi szkołami wyższymi. Dowodem na to są
rozliczne działania uczelni na rzecz aktywizacji młodych ludzi – obecnych
i przyszłych studentów. Najnowszą odpowiedzią na zapotrzebowanie
dynamicznie rozwijającego się rynku jest unikalna specjalność: e-biznes
i media społecznościowe na Wydziale Nauk Społecznych. Ideą studiów,
którymi zainteresowali się młodzi ludzie z całej Polski, jest przekazywanie
wiedzy praktycznej w najlepszym wydaniu. Warsztaty i case study odbywają
się z udziałem autorytetów z dziedziny ekonomii, biznesu, finansów,
zarządzania czy marketingu.
Dla zainteresowanych zdobyciem wykształcenia w dziedzinach
poszukiwanych przez pracodawców w całej Europie Wyższa Szkoła
Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej oferuje europejskie standardy
kształcenia i honorowany na całym świecie dyplom europejskiej uczelni.

162

