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WSTĘP

Tak jak nauki społeczne wyłoniły się ze zmian w społeczeństwie, tak rozwój
gospodarczy i społeczny ukształtował turystykę. Istotnym okresem w ewolucji
społeczeństwa, który stworzył warunki do masowego uczestnictwa w turystyce,
była bez wątpienia rewolucja przemysłowa. Polityczne, ekonomiczne, społeczne i technologiczne zmiany, które ona przyniosła, miały zasadnicze znaczenie
w kształtowaniu wzorców współczesnej turystyki.
W XXI w. znaczenie turystyki dla wielu gospodarek świata znacząco wzrosło,
stanowiąc podstawową stymulantę ich rozwoju i kluczowe źródło dochodów.
Turystyka stała się również dla wielu ludzi istotną częścią ich stylu życia, a także środkiem do formułowania tożsamości w czasach, gdy klasa społeczna – jako
wyznacznik zachowań społecznych – jest coraz mniej istotna. Stała się ona więc
integralną częścią współczesnego społeczeństwa, co sprawia, że jest ona przedmiotem zainteresowania wielu badaczy, również tych reprezentujących nauki
o zarządzaniu i jakości. To ta grupa uczonych – dostrzegając przeobrażenia zachodzące w otoczeniu współczesnych organizacji, przyczyniające się do powstawania coraz liczniejszych dylematów i kontrowersji w obszarze zarządzania –
toczy dyskursy dotyczące aktualności wykorzystywanych metod, narzędzi oraz
kierunków rozwoju teorii i koncepcji. Obszarem ich rozważań jest z jednej strony
systematyzacja wiedzy, z drugiej zaś podejmowanie prób adaptacji obecnych na
rynku trendów wynikających między innymi z rozwoju i zmiany zachowań konsumentów oraz wdrażania nowych technologii, będących podstawą budowania
przewagi konkurencyjnej na rynku turystycznym.
Złożoność dyskusji prowadzonych przez badaczy w obszarze turystyki wynika
z konieczności uwzględniania w nich specyficznych uwarunkowań tego sektora
gospodarki (sezonowość, podstawowe znaczenie zasobów niematerialnych itp.).
Dynamiczny rozwój rozwiązań technologicznych ułatwia wprawdzie budowanie
relacji pomiędzy uczestnikami rynku turystycznego, wywołując jednocześnie
zmiany w zachowaniach konsumentów, które z kolei wymuszają na organizacjach
modyfikację stosowanych modeli biznesowych oraz konieczność doskonalenia
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procesów we wszystkich obszarach działalności tj. zarządzanie kapitałem ludzkim, marketing, internacjonalizacja.
W nurt tych rozważań wpisują się rozważania Autorów poszczególnych rozdziałów niniejszej monografii, będące rezultatem eksploracji problematyki i obserwacji zmian zachodzących w otoczeniu podmiotów turystycznych. Podjęta
problematyka – dotycząca wpływu zmian zarówno w zachowaniach konsumentów, jak i innowacji technologicznych na rozwój przedsiębiorstw, ich modele
i procesy biznesowe – nie została wyczerpana przez Autorów, co wynika z wielowątkowości i wzajemnych powiązań dyskutowanych zagadnień. Niemniej pokazują one kierunki dalszych badań nad turystyką z perspektywy nauk o zarządzaniu i jakości.
Niniejsza monografia jest adresowana do szerokiego grona czytelników, zarówno badaczy, jak i praktyków, dla których problematyka turystyki podejmowana w kontekście nauk o zarządzaniu i jakości jest ważna.
Wyrażając nadzieję, że prezentowane teksty spotkają się z zainteresowaniem
odbiorców oraz staną się inspiracją do dalszych przemyśleń, skutkujących kolejnymi badaniami naukowymi, a może nawet innowacyjnymi rozwiązaniami praktycznymi, życzę ciekawej lektury.

Ewa Wszendybył-Skulska
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
e.wszendybyl-skulska@uj.edu.pl
ORCID: 0000-0003-1308-6803
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Profile wybranych segmentów nabywców spakietyzowanych
podróży turystycznych
STRESZCZENIE

Rosnąca siła przetargowa konsumentów na rynku turystycznym powoduje, że
poznanie i zrozumienie zachowań turystów, w tym procesu podejmowania przez
nich decyzji zakupu, oraz uwzględnienie tej wiedzy w strategiach przedsiębiorstw
turystycznych, staje się kluczem do rynkowego sukcesu organizacji. Rozdział zawiera charakterystykę wzorców zachowań turystów związanych z zakupami
tzw. pakietyzowanych podróży turystycznych. Analiza wyników badań własnych
(N=989) pozwoliła na identyfikację czterech strategii zakupowych, a następnie
szczegółową charakterystykę segmentów nabywców wykazujących się zachowaniami ROPO (z j. ang. Research Online, Purchase Offline) i reverse-ROPO (z j. ang.
Research Offline, Purchase Online). Zidentyfikowano motywy skłaniające nabywców pakietów usług turystycznych do takiego postępowania oraz ich postawy
wobec wiarygodności różnych źródeł informacji, a także sposobów ich wykorzystania, ze szczególnym uwzględnieniem roli Internetu.
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Słowa kluczowe: impreza turystyczna, Internet, źródło informacji, ROPO,
reverse-ROPO

The profiles of selected segments of package holidays buyers
S U M M A RY

The growing bargaining buyer power of consumers on the tourism market
means that study and comprehension tourists’ behaviors, including the decisionmaking process and incorporation this knowledge into the strategies of tourism
companies, is a key to the organization’s market success. The chapter contains
the characteristics of tourist behavior patterns related to purchase of package
holidays. The analysis of the results of own research (N = 989) allowed for
the identification the four purchasing strategies, and then to describe in detail
buyer segments according to ROPO (Research Online, Purchase Offline) and
reverse-ROPO (Research Offline, Purchase Online) patterns. The study identified
also motives encouraging buyers of tourist service packages to this type of behavior
and their attitudes towards the credibility of various sources of information, as
well as ways of using them, with particular emphasis on the role of the Internet.
Keywords: package holidays, Internet, information source, ROPO, reverse-ROPO
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Wprowadzenie

Internet rewolucjonizuje współczesny świat. Jest jedną z przełomowych innowacji, które rozbudzają kreatywność społeczeństw i gospodarek dając silny impuls
do dalszego rozwoju ich innowacyjności i konkurencyjności. Wywołuje zmiany
zarówno w potrzebach, jak i w ofercie, kształtując na rynku – również i turystycznym – zachowania podmiotów (Kracht i Wang 2010; Morrison i in. 2001;
Xiang i in. 2015). W turystyce Internet, jako „otwarte”, ogólnodostępne i niezwykle wydajne narzędzie do uzyskiwania dostępu, organizowania i przekazywania
informacji (Peterson i in. 1997), znaczący wpływ wywarł w pierwszej kolejności
na sektor organizacji i pośrednictwa turystycznego. Zastosowanie sieci w tym
obszarze doprowadziło w bardzo szybkim czasie do powstania wielu nowych
sposobów dystrybucji usług turystycznych, co jednocześnie spowodowało spadek znaczenia pośredników handlowych działających tradycyjnie i obsługujących
klientów w swych stacjonarnych biurach, a zakupy turystyczne w większości
przeniosły się do Internetu.
E-commerce w turystyce szybko ewoluował od sprzedaży mniej skomplikowanych pojedynczych produktów (bilety lotnicze, noclegi i wynajem samochodów), do bardziej złożonych jak pakiety wakacyjne i rejsy wycieczkowe (Nusair
i Parsa 2011). Wyniki wielu badań (np. Statista 2019a; eMarketer 2017; Nielsen
2017; Bieber i in. 2017; Tourism Economics 2017) wskazują, że obecnie większość
produktów i usług turystycznych nabywanych jest online. Statista (2019b)
prognozuje, że ceteris paribus w 2023 r. w przychodach ze sprzedaży usług turystycznych ogółem udział rezerwacji online sięgnie 70%, co oznacza średnioroczny wzrost tego udziału na poziomie 6,7%. Można również stwierdzić, że Internet
nie tylko oddziałuje na sposób wymiany rynkowej, lecz zmienia funkcjonowanie
i modele biznesu każdego podmiotu obsługi ruchu turystycznego, począwszy od
wielkich korporacji hotelarskich a skończywszy na osobie wynajmującej kwaterę
prywatną czy samozatrudnionym przewodniku turystycznym.
Niezaprzeczalny wpływ Internetu obserwuje się w obszarze zachowań nabywczych turystów. Istnieje coraz więcej dowodów naukowych potwierdzających
istotną rolę jaką odgrywa Internet w całym procesie konsumpcji turystycznej (Jaremen 2014) – w szczególności na jej pierwszym etapie, który obejmuje wszystkie czynności turysty związane z planowaniem podróży, w tym poszukiwaniem
informacji, decyzją podjęcia zakupu i samym zakupem. Jak wskazują liczne badania (Buhalis i Law 2008; Kim i in. 2007; Xiang i in. 2015) Internet jest obecnie
najczęściej wykorzystywanym źródłem informacji, dużo częściej niż doświadczenie turystów oraz polecenie bliskich/znajomych (Xiang i in. 2015), co więcej,
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stanowi on zasób niezbędnych informacji zarówno dla osób kupujących online,
jak i offline (Rondán-Catalunã i in. 2015). Jest również, jak wykazano wcześniej,
istotnym miejscem dokonywania zakupów turystycznych. O tej niebagatelnej roli
sieci w procesach zakupowych w turystyce nie mogą zapominać ani wytwórcy
usług turystycznych, ani tym bardziej pośrednicy sprzedaży.
Jak już wspomniano, głębokim przemianom na skutek powstania i rozwoju
Internetu podlega rynek biur podróży. Podstawową ofertą biur podróży są pakiety usług (z j. ang. package holidays), w Polsce zwane imprezami turystycznymi,
które zgodnie z krajowym ustawodawstwem stanowią połączenie przez jednego
przedsiębiorcę turystycznego co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Oferowane są w jednym
punkcie sprzedaży i/lub w cenie obejmującej wszystkie usługi (również w cenie
całkowitej) i/lub reklamowane są przy użyciu określenia „impreza turystyczna”.
Zwyczajowo imprezy turystyczne to zestawy komplementarnych usług turystycznych (często trzech: transportu, zakwaterowania i wyżywienia) oferowanych
w cenie zryczałtowanej płaconej w formie przedpłaty.
Przedmiotem zainteresowania tego rozdziału monografii są wzorce zachowań turystów związane z zakupem imprez turystycznych (zwanych też spakietyzowanymi podróżami turystycznymi). Autorzy koncentrują się na dwóch
strategiach zakupowych, powszechnie znanych pod nazwami: ROPO i r-ROPO
(reverse-ROPO). Analizowane są tu profile społeczno-demograficzne segmentów
rynku spakietyzowanych podróży turystycznych stosujących te dwie strategie.
Badane są również motywy skłaniające nabywców pakietów usług turystycznych do zastosowania tych wzorców zakupowych oraz postawa turystów wobec wiarygodności różnych źródeł informacji i sposobów ich wykorzystania, ze
szczególnym uwzględnieniem Internetu jako źródła informacji.

Wzorce zakupowe turystów w erze Internetu
Pomimo, że już w latach 80. XX w. Engel i Blackwell (1982) stwierdzili, iż rzadko
kiedy nabywcy usług turystycznych w procesie dokonywania decyzji zakupu korzystają z jednego źródła informacji, to wspomniane tu multizasobowe podejście
do gromadzenia informacji przez turystów (Flavián i in. 2016) w pełni stało się
możliwe właśnie dzięki sieci internetowej, która sama w sobie stanowi zbiór wielu źródeł informacji zarówno klasycznych (opinie, reklama, wiadomości, książki), jak nowych (np. wyszukiwarki, social media, blogi – Dudek i in. 2019). O ile
„przedinternetowe” korzystanie z wielu źródeł informacji wymagało od turysty
czasu i wysiłku, o tyle obecnie dzięki zaawansowanemu rozwojowi technologii
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informacyjno-komunikacyjnych stało się to łatwe, przyjazne, a nawet zapraszające. Co więcej turysta w bardzo krótkim czasie (niemalże jednocześnie) ma możliwość czerpania wiedzy z wielu jej zasobów oraz łączenia ze sobą różnych faktów/
danych/informacji, co sprzyja dokonywaniu bardziej racjonalnych wyborów.
Na rynku turystycznym z jednej strony obserwuje się dynamizację procesów
decyzyjnych, z drugiej zaś pojawia się zjawisko zwane switching (Reddy i Nagarjuna 2017), czyli zmiana źródeł i kanałów informacyjnych (przeskakiwanie pomiędzy nimi) w procesie podejmowania jednostkowej decyzji np. zakupu pakietu
usług turystycznych. Potencjalny nabywca zmienia kanały informacyjne (np. korzysta z informacji pisanych, filmów, przekazów ustnych) i gromadzi dane z różnych źródeł (np. odwiedza liczne portale internetowe, ogląda katalogi turystyczne,
zadaje pytania sprzedawcy w biurze podróży), mieszając przy tym źródła internetowe ze stacjonarnymi, wszystko po to, aby mieć pewność wyboru najbardziej
wartościowego dla siebie rozwiązania. Coraz częściej zachowania nabywcze turystów dają się opisywać według czterech następujących schematów/wzorców:
1)	nabywcy poszukują informacji w źródłach tradycyjnych/stacjonarnych
(w biurze podróży, bezpośrednio/telefonicznie w siedzibie wytwórcy
usług itp.) i tam też dokonują zakupu usług turystycznych – zachowanie
znane jako Research Offline, Purchase Offline,
2)	nabywcy poszukują informacji w zasobach internetowych i tam również
nabywają usługi turystyczne – zachowanie typu Research Online, Purchase
Online,
3)	nabywcy poszukują informacji w zasobach internetowych, a kupują
w sposób tradycyjny/stacjonarny (w biurze podróży, bezpośrednio/telefonicznie w siedzibie wytwórcy usług itp.) – zachowanie Research Online,
Purchase Offline (ROPO),
4)	nabywcy poszukują informacji w źródłach tradycyjnych/stacjonarnych
(w biurze podróży, bezpośrednio/telefonicznie w siedzibie wytwórcy
usług itp.), a dokonują zakupu online – Research Offline, Purchase Online
(reverse-ROPO).

W literaturze przedmiotu zachowania te często nazywane są strategiami zakupowymi. Dotyczą one łączenia przez nabywców – w procesie podejmowania decyzji zakupu – różnych źródeł/dostawców informacji i kanałów informacyjnych/
sposobów transferu informacji (Fodness i Murray 1997) oraz przechodzenia między nimi (Bieger i Laesser 2004). Rozpoznanie tych strategii leży w interesie dostawców usług turystycznych i stanowi wyjście do opracowania skuteczniejszych
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strategii sprzedażowych i marketingowych, dając im wiedzę w jaki sposób i gdzie
dotrzeć z odpowiednią informacją do turystów. Dzięki badaniom wzorców zakupowych możliwe staje się spotkanie cech oferty informacyjnej skierowanej do turystów przez przedsiębiorstwo z ich oczekiwaniami na informację w rozumieniu
źródła, kanału i treści komunikatu.
W literaturze naukowej przykłady badań na temat wspomnianych wyżej czterech wzorców zakupowych w odniesieniu do imprez turystycznych są
bardzo nieliczne. Można tu przytoczyć prace prowadzone przez Szopińskiego
(2017) oraz Dudka i in. (2019). Zarówno pierwszy autor, jak i współpracujący
zespół pozostałych badaczy koncentrowali się głównie na ustaleniu rozmiarów
poszczególnych segmentów rynku wyróżnionych według kryteriów: miejsce poszukiwania informacji o imprezie turystycznej i miejsce jej zakupu. Szczególną
uwagę poświęcili jednemu z rozpoznanych segmentów rynku, tj. respondentom
działającym w oparciu o schemat ROPO. Dudek i in. (2019) wstępnie ustalili listę
najistotniejszych motywacji skłaniających ku zachowaniom typu ROPO oraz zidentyfikowali najważniejsze czynniki społeczno-ekonomiczne wyboru zachowania tego typu, tj. wiek, poziom wykształcenia i miejsce zamieszkania. Istnieje też
kilka raportów z badań prowadzonych przez agencje badawcze z myślą o branży
turystycznej. Można tu wspomnieć o najbardziej relewantnych badaniach GFK
(2017) i Touristik Aktuell (2016). Widoczne jest jednak, że jest to obszar badawczy wymagający dokładniejszej penetracji naukowej.
Pobieżna analiza dających się obserwować rozwiązań marketingowych największych touroperatorów (np. TUI) w zakresie kanałów dystrybucji oferty własnej zdaje się potwierdzać wciąż dużą rolę stacjonarnych punktów sprzedaży, a doniesienia z rynku podróży online sugerują, że nawet ci klienci, którzy kupują w sieci,
często domagają się kontaktu osobistego. Trekksoft (Kow 2019) – największy w Europie dostawca oprogramowania do rezerwacji i płatności online oraz zarządzania
kanałami dystrybucji dla touroperatorów i gestorów atrakcji turystycznych – analizując dane własne dostrzegł interesujące zjawisko wpływu osobistej interakcji kupującego z dostawcą na wielkość przychodu generowanego online. Udział przychodów zrealizowanych dzięki rezerwacjom „z ową interakcją” w przychodach online
ogółem wyniósł 48,7% w 2018 r. i wzrósł o ok. 1 punkt procentowy w stosunku do
2017 r. (47,8%). Wynika z tego, że nawet ten turysta, który kupuje przez Internet,
w przypadku osobistego kontaktu ze sprzedawcą (np. na czacie, przez telefon lub
za pośrednictwem innego narzędzia internetowego) jest skłonny wydać więcej niż
osoba rezerwująca online, ale nie wchodząca w takową interpersonalną reakcję.
W tym rozdziale autorzy prezentują wyniki analiz – pogłębionych o nowe cele
i pytania badawcze – interesując się zwłaszcza profilem tego segmentu turystów,
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który w procesie decyzyjnym, szukając informacji o ofercie, ceni sobie kontakt
osobisty, lecz samego zakupu dokonuje z pominięciem osobistej interakcji (zachowania typu r-ROPO). Rozdział charakteryzuje cechy tego segmentu przez ich
porównanie z cechami segmentu nabywców postępujących odwrotnie, a zgodnie
ze schematem ROPO.

Charakterystyka segmentów rynku spakietyzowanych
podróży turystycznych w świetle badań empirycznych
W przeprowadzonym badaniu ankietowym podstawowym narzędziem był kwestionariusz, zawierający 12 pytań wraz z metryczką. Przeprowadzone badania miały charakter badań częściowych (fragmentarycznych) – badaniu poddano jedynie
pewną grupę jednostek wybranych spośród całej badanej populacji Polaków (ze
względu na zasięg badań) oraz wywiadów bezpośrednich na podstawie kwestionariusza, przeprowadzanych z udziałem ankieterów oraz ankiety internetowej (według metody kontaktowania się z respondentami). W przeprowadzonym badaniu
zastosowano nieprobabilistyczne techniki wyboru próby: wybór próby metodą kuli
śniegowej oraz metodą doboru internetowego, co było podyktowane brakiem możliwości oszacowania wykazu jednostek do losowania. Badanie przeprowadzono
w okresie od stycznia do grudnia 2017 r. Ostatecznie objęło ono 989 respondentów.
Wśród ankietowanych Polaków (N=989) znaleźli się przedstawiciele obu
płci, a najliczniejszą grupą wiekową była kategoria do 25 roku życia (ponad 36%
wskazań). Wśród badanych przeważali respondenci posiadający wykształcenie wyższe i średnie (łącznie ponad 86% badanych). Co trzeci z badanych miał
w swoim gospodarstwie domowym niepełnoletnie dzieci, a gospodarstwo domowe respondentów liczyło najczęściej 3 osoby (blisko 33% wskazań). Najliczniejszą grupą badanych (ponad 65%) byli respondenci zamieszkujący miasta. Połowa
badanych dobrze oceniła swoją sytuację materialną, a żaden z nich nie uważał, że
jest ona bardzo zła.
Respondenci zostali poproszeni o określenie częstości wyboru dla czterech
wzorców postępowania przy dokonywaniu zakupu zorganizowanych wyjazdów
turystycznych (tabela 1):
–	informacji o imprezach turystycznych poszukuję oraz dokonuję ich zakupu wyłącznie w Internecie (Research Online, Purchase Online Behaviour),
–	informacji o imprezach turystycznych poszukuję oraz dokonuję ich zakupu wyłącznie w tradycyjnych biurach podróży (Research Offline, Purchase
Offline Behaviour),
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%
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%
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n
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%
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Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych nabywców pakietów/imprez turystycznych.

Research Offline,
Purchase Online

Research Online,
Purchase Offline

Research Offline,
Purchase Offline

Research Online,
Purchase Online

Wzorzec
zachowania

Tabela 1. Zachowania nabywców spakietyzowanych podróży turystycznych
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–	informacji na temat imprez turystycznych poszukuję w Internecie, kupuję jednak w tradycyjnym/stacjonarnym biurze podróży (Research Online,
Purchase Offline Behaviour),
–	informacji na temat imprez turystycznych poszukuję w tradycyjnym/stacjonarnym biurze podróży, kupuję jednak w Internecie (Research Offline,
Purchase Online Behaviour).
Ostatnia kolumna tabeli 1 przedstawia łączne zestawienie dla odpowiedzi: zawsze, bardzo często i często, które posłużyło do ustalenia reprezentacji poszczególnych wzorców zachowań nabywców pakietów turystycznych oraz dalszych
analiz. Założono, że badani udzielając odpowiedzi: zawsze, bardzo często lub często na powyższe pytania – deklarowali tym samym dany wzorzec zachowania,
co pozwoliło na zaproponowanie typologii nabywców pakietów turystycznych
w oparciu o dwa kryteria: miejsce poszukiwania informacji na temat imprez turystycznych i miejsce ich zakupu (rysunek 1). Wyróżniono cztery segmenty nabywców i nadano im następujące nazwy: „Zaangażowani”, „Skąpcy”, „TradycjonaPoszukiwanie informacji na temat imprez turystycznych
Online

“TRADYCJONALIŚCI”

“ZAANGAŻOWANI”

(25,9% badanych zachowuje się w ten
sposób zawsze, bardzo często i często)

(42,3% badanych zachowuje się w ten
sposób zawsze, bardzo często i często)

Offline

Research Offline, Purchase Offline

“SKĄPCY”

Research Offline, Purchase Online
(r-ROPO)

Online

Zakup imprez turystycznych

Offline

(18,8% badanych zachowuje się w ten
sposób zawsze, bardzo często i często)

Research Online, Purchase Offline
(ROPO)

“SIECIOWCY”

Research Online, Purchase Online

(40,7% badanych zachowuje się w ten
sposób zawsze, bardzo często i często)

Rysunek 1. Typologia nabywców imprez turystycznych według kryteriów miejsc poszukiwania informacji i zakupu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych nabywców pakietów/imprez turystycznych.
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liści” i „Sieciowcy”. Najbardziej liczne segmenty nabywców to: „Zaangażowani”
(42,3% badanych przyznało się, że zawsze, bardzo często, często zachowuje schemat zakupu ROPO) oraz „Sieciowcy” (40,7%). Grupa postępująca według wzorca
r-ROPO (tzw. „Skąpcy”) stanowiła 18,8% badanych osób, z kolei „Tradycjonaliści”
przywiązani do stacjonarnych sprzedawców imprez turystycznych odzwierciedlają wielkość blisko 26% wszystkich badanych respondentów.
W dalszej części rozważań pogłębionym analizom poddano profil nabywców „Zaangażowanych” oraz „Skąpców”, dwa segmenty stosujące odwrotne strategie zakupowe: ROPO i r-ROPO. Szczegółową charakterystykę obu grup przedstawia tabela 2.
Obie badane grupy: „Zaangażowanych” oraz „Skąpców” poproszono o wskazanie trzech głównych przyczyn takiego postępowania zakupowego dotyczącego
pakietów turystycznych. Motywy dla zachowania ROPO (informacji na temat imprez turystycznych poszukuję w Internecie, kupuję jednak w tradycyjnym/stacjonarnym biurze podróży) przedstawia tabela 3.
Najważniejsze motywy postępowania „Zaangażowanych” to: potrzeba potwierdzenia zdobytych w Internecie informacji przez rzeczywistego sprzedawcę
(33,0%), obawa przed popełnieniem jakiegoś błędu w przypadku samodzielnego zakupu online (32,3%), mniej problemów przy składaniu reklamacji (30,9%)
oraz niższe ryzyko zakupu w tradycyjnym biurze podróży (29,7%). Natomiast
„Skąpcy” wskazują na: niższe ceny tej samej oferty w Internecie (55,7%), możliwość znalezienia w Internecie podobnej oferty w lepszej cenie (47,3%) oraz łatwe i wygodne kupowanie w Internecie (37,5%) jako kluczowe motywy swojego
postępowania w procesie zakupowym (tabela 4).
Wśród najbardziej wiarygodnych źródeł informacji na temat ofert turystycznych „Zaangażowani” wskazywali na: opinie bliskich i znajomych, strony internetowe biur podróży, internetowe porównywarki ofert turystycznych, fora dyskusyjne i portale turystyczne publikujące opinie turystów, blogi turystyczne, ale
również drukowane katalogi oraz słowa sprzedawcy w biurze podróży (tabela 5).
Wśród najbardziej wiarygodnych źródeł informacji „Skąpcy” wskazywali na:
opinie bliskich i znajomych, strony internetowe biur podróży, internetowe porównywarki ofert turystycznych, serwisy społecznościowe, fora dyskusyjne, portale turystyczne publikujące opinie turystów oraz blogi turystyczne (tabela 6).
Przedstawiciele grupy „Zaangażowanych” informacji na temat miejsc i ofert
turystycznych poszukują przez (tabela 7):
–	wpisanie interesującego słowa w wyszukiwarce,
–	odwiedzenie strony internetowej ulubionego touroperatora,
–	odwiedzanie internetowych portali publikujących opinie nt. usług turystycznych.

Profile wybranych segmentów nabywców spakietyzowanych...

Tabela 2. Charakterystyka respondentów z grup: „Zaangażowani” (N=418) oraz
„Skąpcy” (N=186)
„Zaangażowani”
N=418

Cechy respondentów

„Skąpcy”
N=186

n

%

n

%

Płeć

Kobieta

230

55,0

92

49,5

Wiek

18–25

158

37,8

86

46,2

Mężczyzna
26–35
36–45
46–60

Wykształcenie

Liczba osób
w gospodarstwie
domowym

Powyżej 60

Podstawowe
Zawodowe
Średnie
Wyższe
1
2

87
99
65
9
3

35

232
148
26

Bardzo dobra
Dobra

Średnia
Zła

Bardzo zła

Miejsce zamieszkania Wieś

121
2
2

powyżej 500 tys. mieszkańców

14
5
4

16

55,5

104

6,4

14

35,4
32,6
29,7
2,7
0,5
0,5

62

21,0
7,5
1,2
2,2
8,6

55,9
33,3
7,9

28

15,7

18

10,1

57
47
9
1
2

32,0
26,4
5,1
0,6
1,1

17,2

13

3,1

4

2,2

147
5

47,4
35,2
1,2

94

22,5

51

12,2

140

200–500 tys. mieszkańców

8,4

39

23,7

32

50–100 tys. mieszkańców

100–200 tys. mieszkańców

0,7

44

50,5

13,2

324

20–50 tys. mieszkańców

2,2

94

55

198

Miasto, w tym:

do 20 tys. mieszkańców

15,6

9,3

11

8

23,7

38

6
7

20,8

17,9

133

4

45,0

73

3
5

Ocena aktualnej
sytuacji materialnej

188

60
37
16
20

83
66
1

35

18,8

33,5

55

3,8
4,8

0,5

23,7

142

8,9

35,5

44

77,5
14,4

44,6

30
6
9
7

76,3
16,1
29,6
3,2
4,8
3,8
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Tabela 2. Charakterystyka respondentów z grup: „Zaangażowani” (N=418) oraz
„Skąpcy” (N=186) (cd.)
„Zaangażowani”
N=418

Cechy respondentów
Ile razy dotychczas
respondent dokonał
zakupu usług
turystycznych
online?

Związek
wykonywanego przez
respondenta zawodu
z korzystaniem
z Internetu

20

Przeciętny czas
w ciągu doby
korzystania przez
respondenta
z Internetu

Przeciętny czas
w ciągu doby aktywności respondenta na
portalach społecznościowych

Nigdy
1–2
3–5

6–10

11 i więcej
Tak
Nie

Nie, ale do pracy wykorzystuję
komputery
0–1 godziny
2 godziny
3 godziny
4 godziny

5 godzin i więcej
0–1 godziny
2 godziny
3 godziny
4 godziny

5 godzin i więcej

„Skąpcy”
N=186

n

%

n

%

51

12,2

3

1,6

56

12,3

135
137
39

32,3

55

29,6

9,3

27

14,5

32,8

65
36

19,4

126

30,1

84

20,1

20

10,8

75

17,9

34

18,3

186
106

106
84
69

212
81
43
42
40

44,5
25,4

25,4
20,1
16,5
50,7
19,4
10,3
10,1
9,6

51

35,0

90
45

49
45
38
76
40
33
22
15

27,4
48,4
24,2

26,3
24,2
20,4
40,9
21,5
17,7
11,8
8,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych nabywców pakietów/imprez turystycznych.

Nabywcy deklarujący postępowanie reverse-ROPO informacji na temat miejsc
i ofert turystycznych najczęściej poszukują przez (tabela 8):
–	wpisanie interesującego słowa w wyszukiwarce,
–	poszukiwanie informacji na stronach internetowych biur podróży,
–	poszukiwanie informacji w porównywarkach usług turystycznych,
–	odwiedzanie internetowych portali publikujących opinie nt. usług turystycznych.
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Tabela 3. Motywy zachowań ROPO nabywców dokonujących zakupów pakietów turystycznych (%)*
Motywy

(%)

potrzeba potwierdzenia zdobytych w Internecie informacji przez rzeczywistego
sprzedawcę

33,0

niższe ryzyko zakupu w tradycyjnym biurze podróży

29,7

obawa przed popełnieniem jakiegoś błędu w przypadku samodzielnego zakupu online 32,3
mniej problemów przy składaniu reklamacji

30,9

możliwość samodzielnego zdobycia informacji pozwalających porównać oferty
konkurencyjne

27,8

większe zaufanie do realnych sprzedawców niż do sprzedawców w Internecie
chęć sprawdzenia czy w Internecie nie ma lepszych ofert niż te proponowane
w biurze podróży
duża wygoda podejmowania decyzji w dogodnym dla mnie czasie i miejscu
(np. w domu, nocą)
brak karty kredytowej koniecznej do płatności online
niechęć do dokonywania płatności online
*

inna przyczyna, jaka? (tu wymieniano: strach oraz większą dostępność ofert)

27,5
27,8
27,0
13,9
12,4

respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech głównych przyczyn zachowania ROPO.

0,5

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych nabywców pakietów/imprez turystycznych.

Tabela 4. Motywy zachowań r-ROPO nabywców dokonujących zakupów pakietów
turystycznych (%)*
Motywy

(%)

niższe ceny tej samej oferty w Internecie

55,9

dziś jest to powszechna praktyka i dotyczy zakupu różnych towarów i usług

31,6

możliwość znalezienia w Internecie podobnej oferty w lepszej cenie
kupowanie w Internecie jest łatwe i wygodne

w tradycyjnym biurze podróży mogę upewnić się, co do wiarygodności
touroperatora oferującego imprezę turystyczną

sprzedawca w tradycyjnym biurze szybciej niż ja w Internecie wyszuka i poda
szczegóły ofert spełniających moje oczekiwania
nie mam zaufania do sprzedawcy tradycyjnego, on zawsze zachwala te oferty,
na których może zyskać najwięcej
*

inna przyczyna, jaka? (tu wymieniano: rozmowę ze sprzedającym i udzielenie
wszelkich informacji)

47,3
37,5
27,0
16,8
13,6
2,0

respondenci zostali poproszeni o wskazanie trzech głównych przyczyn zachowania r-ROPO.

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych nabywców pakietów/imprez
turystycznych.

21

22

67

17

24

29

18

24

51

52

52

71

54

5

4,1

5,7

6,9

4,3

5,7

12,2

12,4

12,4

17,0

12,9

16,0

15,8

22,5

48,3

%

26

43

54

69

90

71

95

114

115

124

136

167

157

132

n

4

3

2

6,2

10,3

12,9

16,5

21,5

17,0

22,7

27,3

27,5

29,7

32,5

40,0

37,6

31,6

%

81

116

119

128

123

105

130

117

105

122

129

111

119

52

n

19,4

27,8

28,5

30,6

29,4

25,1

31,1

28,0

25,1

29,2

30,9

26,6

28,5

12,4

%

114

106

110

102

97

95

71

81

64

65

50

40

31

20

n

27,3

25,4

26,3

24,4

23,2

22,7

17,0

19,4

15,3

15,5

12,0

9,6

7,4

4,8

%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych nabywców pakietów/imprez turystycznych.

billboardy

radio

tv

prasa

blogi turystyczne

serwisy społecznościowe
(np. Facebook)

fora dyskusyjne

drukowane katalogi biur podróży

słowa sprzedawcy w biurze podróży

portale turystyczne publikujące
opinie turystów (tripAdvisor.pl itp.)

66

internetowe porównywarki ofert
turystycznych (np. booking.com)

biura podróży działające online
(np. wakacje.pl)

94

202

N

strony internetowe biur podróży
(np. Itaka)

opinie bliskich i znajomych

Źródło informacji

1

Trudno
ocenić

Średnia
ocena

157

94

79

76

55

61

46

43

49

30

17

17

5

3

n

37,6

22,5

18,9

18,2

13,2

14,6

11,0

10,3

11,7

7,2

4,1

4,1

1,2

0,8

%

16

30

22

21

24

29

21

6

11

17

15

11

10

8

n

3,8

7,2

5,3

5,0

5,7

6,9

5,0

1,4

2,6

4,1

3,6

2,6

2,4

1,9

%

2,07

2,47

2,60

2,62

2,82

2,89

3,10

3,13

3,24

3,27

3,47

3,56

3,75

4,25

Tabela 5. Ocena wiarygodności źródeł informacji według „Zaangażowanych”, w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższy stopień wiarygodności, a 1 – najniższy
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42

35

20
12

17

13

5

6,5

9,1

9,1

6,5

10,2

12,9

15,1

16,7
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N
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Źródło informacji
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Tabela 6. Ocena wiarygodności źródeł informacji przez „Skąpców”, w skali od 1 do 5, gdzie 5 oznacza najwyższy stopień wiarygodności,
a 1 – najniższy
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4

3
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95
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109
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n
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%
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szukanie filmów na YouTube

odwiedzenie strony internetowej mojego lokalnego
agenta turystycznego (np. B.P. u Joanny)

szukanie informacji na blogach turystycznych (np.
wakacjeipodroze.pl)

poszukiwanie ocen i opinii innych turystów na
forach dyskusyjnych

odwiedzanie internetowych portali publikujących
opinie nt. usług turystycznych (np. tripadvisor.pl)

poszukiwanie informacji na stronach biur podróży 114
działających online (np. travelplanet.pl, wakacje.pl)

258

N

wpisanie interesującego słowa np. wczasy na Rodos w Google lub innej tego typu wyszukiwarce

Źródło informacji

2

1
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Średnia
ocena
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n
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2,9

%
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n

34,5
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11,5

6,7

2,4
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20

14
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12
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7

7

n

6,7

6,7

4,8

3,4

4,6

3,8

2,9

3,1

1,7

1,7

%

2,38

2,44

2,56

2,57

2,99

3,13

3,17

3,27

3,55

4,39
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(np. wakacjeipodroze.pl)
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Tabela 8. Sposoby poszukiwania informacji na temat miejsc i ofert turystycznych przez „Skąpców”, gdzie 5 oznacza najczęściej stosowany sposób,
a 1 – najrzadziej
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Uzyskane wyniki pozwoliły na pozyskanie nowej wiedzy na temat wzorców zachowań nabywców spakietyzowanych podróży turystycznych, ustalenie udziału
zjawiska ROPO i r-ROPO w tych zachowaniach, identyfikację motywów skłaniających turystów do tego typu zachowań, wskazanie sposobów poszukiwania informacji oraz ocenę wiarygodności poszczególnych źródeł informacji. Syntetyczne
zestawienie wyników przestawia tabela 9.
Segment „Zaangażowanych” można opisać tak: są to turyści, którzy z jednej
strony chętnie korzystają z dobrodziejstw i zalet nowych rozwiązań w zakresie
dystrybucji usług turystycznych (w tym przypadku e-commerce), z drugiej natomiast nie mają zaufania do tych innowacji. Wszystko muszą zatem sprawdzić
osobiście, aby upewnić się, że podejmują słuszną i trafną decyzję. Z tego względu
zmieniają źródła i kanały informacji, stojąc niejako okrakiem, jedną nogą w nieco
nieoswojonej jeszcze nowoczesności, a drugą w znanej, a przez to pewnej, przeszłości.
Podobnie „Skąpcy” tkwią i w tradycyjnej, i w nowoczesnej przestrzeni, lecz
z innych – głównie ekonomicznych – przyczyn. Poszukują oni korzyści materialnych (niższych cen pakietów) oraz wygód i różnego typu ułatwień, stąd też pochodzi nazwa, jaką grupie przydzielono. Z jednej strony uczestnicy tego segmentu
chętnie zaoszczędzą czas i wysiłek i skorzystają z porady tradycyjnego sprzedawcy, który nie tylko szybciej wyszuka oferty odpowiadające oczekiwaniom, ale
również będzie gwarantem rzetelności organizatora turystyki składającego pakiet. Z drugiej strony niechętni są do płacenia za to zaangażowanie pośrednika
handlowego – zakupu dokonają więc przez ten kanał, który zaoferuje im niższe
ceny. Przekonani są, że tym kanałem jest obecnie Internet.
Przedstawiciele obu badanych segmentów wskazywali na przydatność opinii bliskich i znajomych, stron internetowych biur podróży oraz internetowych
porównywarek ofert turystycznych, forów dyskusyjnych, portali turystycznych
publikujących opinie turystów czy blogów turystycznych. Dla „Zaangażowanych”
wiarygodne źródło informacji stanowią drukowane katalogi biur podróży i słowa sprzedawcy w biurze podróży, natomiast dla „Skąpców” – media społecznościowe. Reprezentanci obu grup zgodnie wykazywali: wpisanie interesującego
słowa w wyszukiwarce oraz odwiedzanie internetowych portali publikujących
opinie nt. usług turystycznych, jako sposobów na wyszukiwanie pożądanych
informacji. Ponadto „Zaangażowani” chętnie odwiedzają strony internetowej
ulubionego touroperatora, a „Skąpcy” poszukują informacji na stronach internetowych biur podróży, a także korzystają z internetowych porównywarek usług
turystycznych.
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Tabela 9. Motywy, najbardziej wiarygodne źródła i sposoby poszukiwania informacji
na temat ofert turystycznych przez wybrane do analizy segmenty
Wyszczególnienie
Motywy

Najbardziej
wiarygodne źródła
informacji nt. ofert
turystycznych

Sposoby poszukiwania
informacji nt. ofert
turystycznych

„Zaangażowani”

– potrzeba potwierdzenia
zdobytych w Internecie
informacji przez
rzeczywistego sprzedawcę,
– obawa przed popełnieniem
jakiegoś błędu w przypadku
samodzielnego zakupu
online,
– mniej problemów przy
składaniu reklamacji,
– niższe ryzyko zakupu
w tradycyjnym biurze
podróży,

„Skąpcy”

– niższe ceny tej samej oferty
w Internecie,
– możliwość znalezienia
w Internecie podobnej oferty
w lepszej cenie,
– łatwe i wygodne kupowanie
w Internecie,

– opinie bliskich i znajomych, strony internetowe
biur podróży,
– internetowe porównywarki ofert turystycznych,
fora dyskusyjne,
– portale turystyczne publikujące opinie turystów,
blogi turystyczne,

– drukowane katalogi,
– słowa sprzedawcy w biurze
podróży,

– serwisy społecznościowe,

– odwiedzanie strony
internetowej ulubionego
touroperatora,

– poszukiwanie informacji na
stronach internetowych biur
podróży,
– poszukiwanie informacji
w porównywarkach usług
turystycznych,

– wpisanie interesującego słowa w wyszukiwarce,
– odwiedzanie internetowych portali publikujących
opinie na temat usług turystycznych,

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych nabywców pakietów/imprez
turystycznych.
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Podsumowanie

28

W rozdziale wskazano na istotny wpływ technologii internetowych na stronę popytową rynku biur podróży. Potwierdzono zachodzące zmiany we wzorcach zachowań nabywców imprez turystycznych. W szczególności znaczącym przeobrażeniom podlega etap planowania podróży, obejmujący poszukiwanie informacji
i decyzję zakupu.
Zarówno przegląd literatury, jak i wyniki badań potwierdzają istnienie zjawiska switching, polegającego na wykorzystaniu różnych źródeł informacji na
poszczególnych etapach planowania podróży – innych na etapie poszukiwania
informacji, a innych przy finalizacji zakupu.
Przeprowadzona analiza pozwoliła wyróżnić cztery segmenty rynku imprez
turystycznych, którym nadano nazwy sugerując się ich dominującymi cechami.
W rozdziale szczególną uwagę skoncentrowano na dwóch z nich, a mianowicie na
tych, którzy w procesie planowania podróży przełączają się pomiędzy różnymi
kanałami i źródłami informacji, to jest na segmentach nazwanych „Zaangażowani” i „Skąpcy”. Można zauważyć, że czynnikiem najbardziej różnicującym przedstawicieli obu segmentów są motywacje postępowania zakupowego dotyczącego
pakietów turystycznych. Podczas gdy, tak cechy społeczno-demograficzne, jak
i sposoby poszukiwania oraz wyniki oceny wiarygodności źródeł informacji dla
obu grup są zbliżone.

Bibliografia
Bieber P., Ju S., Kesavabhotla V., Ford Ch. (2017), 2017 Online Travel Primer [dok. elektr.], https://
plus.credit-suisse.com/u/V6shAH1AN-Ytr5 [odczyt: 20.02.2020].
Bieger T., Laesser C. (2004), Information Sources for Travel Decisions: Toward a Source Process
Model, „Journal of Travel Research”, t. 42, nr 4, s. 357–371.
Buhalis D., Law R. (2008), Progress in Information Technology and Tourism Management: 20 Years
on and 10 Years After The Internet − The state of eTourism Research, „Tourism Management”,
t. 29, nr 4, s. 609–623.
Cai L. A., Feng R., Breiter D., (2004), Tourist purchase decision involvement and information
preferences, „Journal of Vacation Marketing”, t. 10, nr 2, s. 138–148.
Dudek A., Jaremen D. E., Michalska-Dudek I. (2019), Socio-economic factors determining the ROPO
trend in the travel industry, „Tourism Economics”, OnlineFirst, Published 8 May 2019, s. 1–35.
Endberg J., Chung J. (2017), Worldwide Digital Travel Sales: eMarketer’s Estimates for 2016–2021,
eMarketer.
Engel J. F., Blackwell R. D. (1982), Consumer behavior, The Dryden Press, Chicago.
Flavián C., Gurrea R., Orús C. (2016), Choice Confidence In The Webrooming Purchase Process:
The Impact Of Online Positive Reviews And The Motivation To Touch, „Journal of Consumer
Behaviour”t. 15, nr 5, s. 459–476.

Profile wybranych segmentów nabywców spakietyzowanych...

Fodness D., Murray B. (1997), Tourist Information Search, „Annals of Tourism Research”, t. 24,
nr 3, s. 503–523.
GFK (2017), FIT für Touristik – November 2017 [dok. elektr.], www.gfk.com/de/insights/news/
fit-fuer-touristik-november-2017/[odczyt: 8.03.2020].
Jaremen D. E. (2014), Wirtualizacja zachowań konsumenta na rynku turystycznym, „Marketing
i Rynek”, nr 11, s. 374–383.
Kim D., Lehto X., Morrison A. (2007), Gender differences in online travel information search:

Implications for marketing communications on the Internet, „Tourism Management”, t. 28,
nr 2, s. 423–433.
Kow N. (2019), The surprising impact of human beings in the booking proces [w:] Travel Trends Report
2019,Trekksoft AG, Interlaken, s. 17 [dok. elektr.], www.trekksoft.com [odczyt: 30.03.2020].
Kracht J., Wang Y. (2010), Examing the tourism distribution channel: evolution and transformation,
„International Journal of Contemporary Hospitality”, t. 22, nr 5, s. 736–757.
Morrison A. M., Jing S., O’Leary J. T., Cai L. A. (2001), Predicting Usage Of The Internet For Travel
Bookings: An Exploratory Study, „Information Technology & Tourism”, t. 4, nr 1, s. 15–30.
Nielsen (2017), The Connected Category Story: Durables Dominate, but Consumables Gain Traction
[dok. elektr.], http://www.nielsen.com/us/en/insights/news/2017/the-connected-categorystory-durables-dominate-but-consumables-gain-traction.html [odczyt: 20.02.2020].
Nusair K., Parsa H. G. (2011), Introducing Flow Theory to Explain the Interactive Online Shopping
Experience in a Travel Context, „International Journal of Hospitality & Tourism Administration”,
t. 12, nr 1, s. 1–20.
Peterson R. A., Balasubramanian S., Bronnenberg B. J. (1997), Exploring the implications of the Internet
for consumer marketing, „Journal of the Academy of Marketing Science”, t. 25, nr 4, s. 329–346.
Reddy K. V., Nagarjuna K. (2017), Research Online Purchase Offline − New Age Trend Among
Indian Rational Customers [w:] Proceedings of 10th International Conference on Recent
Trends in Engineering Science and Management, ICRTESM-17, s. 468–472 [dok. elektr.], www.
conferneceworld.in [odczyt: 20.02.2020].
Statista (2019a), Travel & Tourism WorldWide [dok. elektr.], https://www.statista.com/
outlook/262/100/travel-tourism/worldwide [odczyt: 20.02.2020].
Statista (2019b), eTravel Report 2019 – Online Travel Booking. Statista Digital Market Outlook –
Segment Report, April 2019 [dok. elektr.], https://www.statista.com/study/40460/traveltourism [18.02.2020].
Szopiński T. (2017), The influence of the assessment of internet websites offering tourist services on
the manner of purchase of holiday packages, „Economic Research-Ekonomska Istraživanja”,
t. 30, nr 1, s. 1655–1668.
Tourism Economics (2017), The Impact of Online Content on European Tourism, s. 30 [dok.
elektr.], http://www.oxfordeconomics.com/recent-releases/the-impact-of-online-contenton-european-tourism [odczyt: 25.02.2020].
Touristik Aktuell (2016), Urlaubsrecherche immer öfter per Smartphone, „Touristik Aktuell,
Die Wochenzeitung Für Touristike”, Mo 20.06.16. [dok. elektr.], http://www.touristik-aktuell.
de/nachrichten/reiseveranstalter/news/datum/2016/06/20/ urlaubs -recherche-immeroefter-per-smartphone/ [odczyt: 16.03.2020].
Xiang Z., Wang D. O’Leary J. T, Fesenmaier D. R. (2015), Adapting to the Internet: Trends in
Travelers’ Use of the Web for Trip Planning, „Journal of Travel Research”, t. 54, nr 4, s. 511–527.

29

ROZDZIAŁ 2
DETERMINANTY KORZYSTANIA
Z APLIKACJI MOBILNYCH
W PODRÓŻY TURYSTYCZNEJ

Agata Niemczyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
e-mail: niemczya@uek.krakow.pl
ORCID: 0000-0002-5594-6296

Agata Niemczyk

Determinanty korzystania z aplikacji mobilnych w podróży
turystycznej
STRESZCZENIE

W obecnych czasach podróżuje się coraz łatwiej, głównie za sprawą osiągnięć
postępu techniczno-technologicznego, które uwidaczniają się na każdym
etapie wyjazdu turystycznego. Istotny wkład w tym zakresie odnotowuje się
wobec nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, a zwłaszcza
aplikacji mobilnych. Te z kolei są szczególnie eksploatowane przez członków
pokolenia Z. Celem rozdziału jest rozpoznanie najbardziej popularnej aplikacji
wykorzystywanej w podróżach turystycznych reprezentantów pokolenia Z
oraz wskazanie, które cechy demograficzno-społeczne badanych jednostek
w istotnym stopniu różnicują ich wykorzystanie. Wyniki potwierdziły największą
użyteczność aplikacji Google Maps, a korzystanie z niej nie jest różnicowane
żadną z przyjętych cech demograficzno-społecznych.
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Słowa kluczowe: nowoczesne technologie, aplikacje mobilne, pokolenie Z, etapy
podróży turystycznej

Determinants of the use of mobile applications in tourist travel
S U M M A RY

Nowadays, travelling is becoming easier, mainly due to results of technological
progress, which are visible at every stage of the tourist trip. A significant contribution
in this issue is noted in terms of modern information and communication
technologies, in particular mobile applications. These are particularly exploited by
members of the Z generation. The purpose of the chapter is to identify the most
popular application used in tourist travels of the Z generation representatives
and to indicate which demographic and social features of the surveyed entities
significantly differentiate their use. The results confirmed the greatest usability of
the Google Maps application, and its use is not differentiated by any of the adopted
demographic and social features of tourists.
Keywords: modern technologies, mobile applications, Z generation, stages of
tourist travel
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Wprowadzenie

Ludzie podróżują coraz więcej. Według Światowej Organizacji Turystyki w 2018 r.
zrealizowano 1,4 mld podróży międzynarodowych i było to o 6% więcej niż
w roku poprzednim (UNWTO 2019). Dynamiczny rozwój ruchu turystycznego
jest konsekwencją wielu okoliczności, w tym postępu techniczno-technologicznego ujawniającego się również w obszarze informacyjno-komunikacyjnym.
Nowoczesne technologie zrewolucjonizowały świat czyniąc wiele ułatwień w zaspokajaniu potrzeb wszystkich podmiotów rynku, także konsumentów, jakimi
są turyści. Realizacja ich obecnych podróży turystycznych w zasadniczy sposób
różni się od tej, która miała miejsce w poprzednim stuleciu. To mobilność rozwiązań technologicznych, szczególnie aplikacje mobilne, w fundamentalnym stopniu
przeformułowały sposób zaspokajania potrzeb turystycznych, a pokoleniem najbardziej podatnym na nie jest pokolenie Z. Mając to na uwadze postawiono trzy
pytania badawcze:
1)	Która, spośród badanych aplikacji mobilnych, jest najczęściej wykorzystywana w realizacji podróży turystycznych członków pokolenia Z?
2)	Czy cechy demograficzno-społeczne turystów różnicują korzystanie z najpopularniejszej aplikacji w ich podróżach turystycznych?
3)	Która z badanych aplikacji mobilnych jest w istotnym stopniu determinowana cechami demograficzno-społecznymi turystów?

Wobec powyższego celem rozdziału jest rozpoznanie najbardziej popularnej/-ych
aplikacji wykorzystywanej/-ych w podróżach turystycznych reprezentantów pokolenia Z oraz wskazanie, które cechy społeczno-demograficzne badanych jednostek w istotnym stopniu różnicują ich wykorzystanie. W tym kontekście przyjęto
cztery założenia, które poddano weryfikacji:
Hipoteza 1: 	Najbardziej popularną aplikacją wśród przedstawicieli pokolenia Z jest Google Maps.
Hipoteza 2: 	Korzystanie z aplikacji Google Maps nie jest warunkowane cechami demograficzno-społecznymi przedstawicieli pokolenia Z.
Hipoteza 3: 	Spośród badanych aplikacji to XE Currency jest determinowana
największą liczbą cech demograficzno-społecznych turysty.
Hipoteza 4: 	Spośród badanych cech demograficzno-społecznych miejsce zamieszkania turysty jest czynnikiem w istotnym stopniu determinującym największą liczbę wykorzystywanych aplikacji w związku z realizacją podróży.
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Osiągnięciu celu pracy i weryfikacji hipotez badawczych posłużyła kwerenda
literatury przedmiotu w zakresie nowych technologii w podróży turystycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem aplikacji mobilnych oraz wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w 2019 r. wśród 257 przedstawicieli starszej części pokolenia Z, tj. osób w wieku od 18 do 24 lat.

Nowe technologie w podróży turystycznej
Nie ulega wątpliwości, że nowe technologie zrewolucjonizowały świat. Ich zastosowanie odnotowuje się niemal w każdej sferze życia (Łysik i Kutera 2013),
w tym również w zakresie zaspokajania potrzeb turystycznych. Odnośnie do
nich Światowa Organizacja Turystki (UNWTO), ale również firma Amadeus,
wskazują, że użyteczność Internetu i jego możliwości czynią łatwość podróżowania np. w takich obszarach, jak (Dąbrowska i Janoś-Kresło 2010; Niemczyk
2017):
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–	system płatności za podróże, który dzięki nowym technologiom znaczne
ograniczył „papierowe formy biletów”;
–	możliwości zamawiania biletów z każdego miejsca „aktualnego pobytu”;
–	cyfrowe tożsamości umożliwiające bardziej spersonalizowaną obsługę;
przechowywanie szczegółowych informacji o pasażerach daje przewoźnikom sposobność dopasowania usług do indywidualnych potrzeb klienta
na każdym etapie podróży – można wręcz stwierdzić, że system personalizowanych danych w karcie pasażera jest „jak cień podróżujący z nim”, np.
w przypadku opóźnień lub zmian w trakcie samej podróży „przebukowanie” odbywa się w sposób „niewidoczny dla pasażera”;
–	dostarczanie informacji klientom w czasie rzeczywistym, stosownie do ich
potrzeb i lokalizacji; przez telefonię komórkową podróżni otrzymują informacje dotyczące podróży np. o czasie wejścia na pokład, opóźnieniach
itd. – w przypadku tych ostatnich dąży się do powiadamiania o opóźnieniach osób oczekujących;
–	częstszy kontakt z klientem przez społeczną komunikację internetową;
–	dostosowanie ofert biur podróży do potrzeb klientów, ich upodobań oraz
możliwości finansowych, jak i czasowych (niekiedy ofert „szytych na miarę”) jako konsekwencja istotnych zmian w ich funkcjonowaniu.

Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK – określane również jako technologie informacyjno-telekomunikacyjne, techniki informacyjne lub teleinfor-
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matyczne) to zbiór instrumentów obejmujący: systemy, urządzenia (komputery,
tablety, serwery), media komunikacyjne (sieci bluetooth, Internet, sieci bezprzewodowe, telefonia komórkowa i satelitarna), narzędzia (oprogramowanie) oraz
usługi przetwarzające, gromadzące i przesyłające informacje w formie elektronicznej (Frąckiewicz 2010; Śmigielska 2002; GUS 2015).
B. Reformat (2015) opisuje technologie informacyjno-komunikacyjne przywołując określenie za Głównym Urzędem Statystycznym, zgodnie z którym to:
ogół technik cyfrowych służących przetwarzaniu informacji wspierających proces zarządzania zasobami firmy oraz komunikacji z partnerami
zewnętrznymi. Wiążą się one z wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych oraz usług im towarzyszących, z zastosowaniem
technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej (GUS
2008).

Cytowana autorka nakreśla przy tym zakres pojęciowy omawianego terminu wydzielając (Reformat 2015):
–	media komunikacyjne: Internet, sieci bezprzewodowe, sieci bluetooth,
telefonia stacjonarna, komórkowa, satelitarna, technologie komunikacji
dźwięku i obrazu, radio, telewizje itp.;
–	media umożliwiające zapis informacji: pamięci przenośne, dyski twarde,
dyski CD/DVD, taśmy itp.;
–	sprzęt umożliwiający przetwarzanie informacji: komputery osobiste, serwery, sieci komputerowe itp.;
–	urządzenia mobilne: aplikacje mobilne, złożone systemy informacyjno-technologiczne.

Nowoczesne technologie są szczególnie „bliskie” młodym osobom, reprezentantom pokolenia Z. Nie znają oni świata bez komputera, telefonu, Internetu i innych
gadżetów elektronicznych, i głównie za sprawą urządzeń mobilnych – jakimi są
smartfony, tablety – utrzymują permanentny kontakt ze światem wirtualnym,
który zastępuje im realną rzeczywistość (Niemczyk, Seweryn i Smalec 2019).
Świat on-line ułatwia im zaspokajanie potrzeb zwłaszcza w obszarze rozrywki i komunikacji, ale także w obszarze turystyki. Ich nieustanne podłączenie do
urządzeń elektronicznych daje nieograniczone możliwości pozyskiwania i przetwarzania informacji (Dimanche 2010) w dowolnym czasie (Friedrichi in. 2010;
McCrindle 2014). W przypadku podróży turystycznej dzieje się to na każdym jej
etapie, co obrazuje rysunek 1.
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Rysunek 1. Nowoczesne technologie wykorzystywane w poszczególnych etapach podróży turystycznej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Neuhofer–Buhalis (2014, s. 2).
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W zbiorze instrumentów technologii informacyjno-komunikacyjnych, odnotowanych na rysunku 1, wymienia się aplikacje mobilne. To dodatkowy program
instalowany w urządzeniu mobilnym, takim jak telefon komórkowy, smartfon,
palmtop czy tablet. Warto zauważyć, że już w 2016 r. liczba odsłon stron internetowych na urządzeniach mobilnych była wyższa niż na komputerach (Wirtualnemedia.pl 2020), co podkreśla popularność tego rodzaju urządzeń i – możliwych
do zainstalowania – licznych aplikacji. Na rynku turystycznym dostępnych jest
wiele różnego rodzaju aplikacji. Spełniają one różne funkcje: rozrywkową, informacyjną, płatniczą, komunikacyjną itp. W ich zbiorze można m.in. wyróżnić:
–	TripAdvisor – bezpłatną aplikację, która, opierając się na setkach milionów recenzji i opinii podróżnych, pozwala na znalezienie hotelu, restauracji czy innych atrakcji w dowolnej lokalizacji (Play.google.com 2020a);
–	KAYAK – wyszukiwarkę ofert pozwalającą na znalezienie i zarezerwowanie hotelu, lotu czy samochodu w dobrej cenie; bardzo przydatną funkcją
są alerty cenowe informujące użytkownika o najlepszych ofertach turystycznych (mobirank.pl 2020);
–	BlaBlaCar – aplikację, która łączy kierowców dysponujących pustymi miejscami w swoich samochodach z osobami podróżującymi w tym samym
kierunku;
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–	Booking.com – najpopularniejszą tego typu aplikację, umożliwiającą wyszukiwanie hoteli na całym świecie z pomocą wielu dostępnych kryteriów,
w tym również opinii gości; po dokonaniu wyboru istnieje możliwość zarezerwowania noclegu, z możliwością zmiany rezerwacji bądź jej odwołania (Play.google.com 2020b);
–	WhatsApp/Messenger – darmowe komunikatory na urządzenia mobilne
(komputerswiat.pl 2020a);
–	City Talks – aplikację stanowiącą wirtualny przewodnik po odwiedzanych
miejscach; umożliwia ona samodzielne wędrowanie i zwiedzanie przez
odsłuchiwanie informacji (citytalks.eu 2020);
–	Google Wallet – system płatności mobilnych, który pozwala użytkownikom m.in. na przechowywanie kart debetowych, kart kredytowych, kart
lojalnościowych i kart upominkowych; w wyniku fuzji Google Wallet oraz
Android Pay w dniu 20 lutego 2018 r. usługa jest dostępna pod nazwą
Google Pay (zadluzenia.com 2020);
–	XE Currency – aplikację służącą do przeliczania walut; może dokonać konwersji każdej waluty dostępnej na świecie; jedną z zalet jest to, że aplikacja
może działać w trybie offline (komputerswiat.pl 2020b).

Aplikacje mobilne służą realizacji wielu czynności w trakcie organizacji i trwania podróży oraz po powrocie z niej, co obrazuje rysunek 2. Aplikacje ułatwiają
planowanie tras turystycznych, zakup usług turystycznych, rezerwację noclegów,
zwiedzanie obiektów, udostępnianie swoich zdjęć itp.

Metodyka badań
W 2019 r. przeprowadzono badania sondażowe wśród 257 przedstawicieli starszej części pokolenia Z, tj. osób w wieku od 18 do 24 lat. Narzędziem badawczym
był autorski kwestionariusz ankiety. Badania przeprowadzono techniką PAPI
oraz CAWI. Dobór próby był celowy.

Rysunek 2. Wykorzystywanie aplikacji na każdym z etapów podróży turystycznej.
Źródło: opracowanie własne na podstawie Google (2011).
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W grupie badanych reprezentantów pokolenia Z dominowały:
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–	kobiety – 69,3%;
–	osoby zamieszkujące duże miasta (powyżej 200 000 mieszkańców) –
35,0%; najmniejszą frakcję reprezentowali mieszkańcy małych miast (do
20 000 mieszkańców) – 13,7%;
–	osoby legitymujące się wykształceniem wyższym – 66,2%; niespełna 6,8%
zadeklarowało wykształcenie inne niż średnie czy wyższe;
–	osoby podejmujące pracę (stałą bądź dorywczą) – 54,3%;
–	reprezentanci e-generacji pochodzący z gospodarstw dwuoosobowych
(blisko 24,4%); najmniejszy odsetek stanowili samotnie gospodarujący –
8,1%.
–	osoby legitymujące się dochodem najwyższym z przyjętych w kafeterii
odpowiedzi (powyżej 5 tys. zł miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym) – 27,5%. W badanej zbiorowości najmniej (5,6%) znalazło się
Zetów, których dochód netto na osobę w ich gospodarstwach domowym
wyniósł 4–5 tys. zł.

Wyniki badań i dyskusja
Przeprowadzone badania pozwoliły skonstatować znaczny udział aplikacji mobilnych w podróżach turystycznych starszej części pokolenia Z. Dane zestawione
na rysunku 3 podkreślają, że co najmniej 80% badanych deklarowało korzystanie
z aplikacji mobilnych. Najczęściej wykorzystywaną w podróżach turystycznych badanych aplikacją okazała się Google Maps. Dane empiryczne potwierdziły wykorzystywanie jej na etapie planowania i przygotowywania do podróży przez 60,6%
osób, w trakcie – 73,1% i po podróży – 9,3%. Drugą w kolejności popularną aplikacją okazał się Facebook, którego użyteczność przed podróżą zadeklarowało 48,7%
badanych, w trakcie – 53,1%, po podróży – 44,4%. Podium popularności aplikacji
zamyka Instagram, którego przed podróżą wskazało 41,2%, w trakcie – 52,5%,
a po podróży – 46,2%. Warto zwrócić uwagę na znaczny udział aplikacji w trakcie
podróży i, co równie istotne, to relatywnie większy udział serwisów społecznościowych – niż aplikacji o innych funkcjach – po podróży. Serwisy społecznościowe
służą m.in. do dzielenia się z innymi swoimi wrażeniami z podróży (przez wpisy,
zdjęcia itp.), które niejednokrotnie stanowią dla odbiorców bodziec do wyjazdu.
Chcąc zbadać wpływ cech demograficzno-społecznych, takich jak: płeć, wielkość miejsca zamieszkania, wykształcenie, dochód i aktywność zawodowa na wykorzystywanie aplikacji mobilnych w podróżach turystycznych reprezentantów
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Rysunek 3. Popularność aplikacji mobilnych w podróżach turystycznych starszej części pokolenia Z.
Źródło: opracowanie własne.

e-generacji przeprowadzono właściwe analizy statystyczne z wykorzystaniem testu χ2 Pearsona, a dla pokazania siły tego wpływu wyliczono współczynnik V Cramera. Stosowne obliczenia pozwoliły dowieść, że (tabela 1):
1)	brak jest jakiegokolwiek wpływu cech demograficzno-społecznych turystów na korzystanie z takich aplikacji, jak: Google Maps, Weather app,
Google Translate; oznacza to, że tego rodzaju oprogramowania są użyt-
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Tabela 1. Wysokość prawdopodobieństwa testowego p dla zależności między wykorzystywanymi aplikacjami w podróżach turystycznych reprezentantów pokolenia
Z a ich cechami demograficzno-społecznymi oraz wysokość współczynnika korelacji
V Cramera
Aplikacje
mobilne

Płeć

Miejsce
zamieszkania

Aktywność
zawodowa
Wykształ(podejmuje/
cenie
nie podejmuje pracy)

Dochód

p
Google Maps

0,34438

TripAdvisor

0,60687

Skyscanner

HolidayCheck

40

Weather app

Booking.com
Facebook
Airbnb
Skype

Dropbox

Google Wallet
Instagram
Kayak

Google Translate
Hotel Tonight
Google Trip
Whats App

0,24179

0,59697

0,90052

0,06586

0,04818
(0,19470)

0,49158

0,26888

0,98609

0,01722
(0,25204)

0,00837
(0,24452)

0,93166

0,00549
(0,28104)

0,01740
(0,22503)

0,46724

0,00073
(0,32518)

0,03856
(0,20173)

0,92344

0,00688
(0,27557)

0,19442

0,78087
0,80262

0,93166
0,93433
0,82611
0,99061

0,26084

0,18022

0,02545
(0,24121)

0,21500
0,19337

0,00796
(0,27201)

0,01740
(0,22503)

0,00457
(0,28540)

0,02354
(0,21648)

0,01095
(0,26396)

0,35152

0,03160
(0,20780)

0,11302

0,95783

0,02326
(0,24376)

0,04210
(0,19899)

0,93166

0,00549
(0,28104)

0,01740
(0,22503)

0,82662

0,02511
(0,24158)

0,10701

0,86649
0,83034

0,09829

0,01248
(0,26057)

0,15598

0,00598
(0,25295)

0,21810

0,30221
0,10659
0,22501

0,40647

0,48685
0,49854
0,09960

0,52279

0,01213
(0,30224)

0,30221

0,48685

0,41292

0,49257
0,38929
0,08859
0,61194
0,18975
0,30221
0,20677
0,09231

0,51923

0,32543
0,40500
0,62418
0,23438
0,13351
0,48685
0,33455
0,16067
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Tabela 1. Wysokość prawdopodobieństwa testowego p dla zależności między wykorzystywanymi aplikacjami w podróżach turystycznych reprezentantów pokolenia
Z a ich cechami demograficzno-społecznymi oraz wysokość współczynnika korelacji
V Cramera (cd.)
Aplikacje
mobilne

Płeć

Miejsce
zamieszkania

Aktywność
zawodowa
Wykształ(podejmuje/
cenie
nie podejmuje pracy)

Dochód

p
Messenger

0,27737

0,01284
(0,25984)

0,04818
(0,19470)

0,49158

0,07657

BlaBlaCar

0,47712

0,06304
(0,21353)

0,05564

0,24638

0,46566

City Talks

XE Currency
Circa
Inne

0,93166

0,82611
0,93166
0,82611

0,00549
(0,28104)

0,01740
(0,22503)

0,01248
(0,26057)

0,02354
(0,21648)

0,00457
(0,28540)

0,02354
(0,21648)

0,00549
(0,28104)

0,01740
(0,22503)

0,30221

0,20677
0,30221
0,38929

0,48685

0,39084
0,48685
0,40500

Pogrubione – współczynnik V Cramera.
Źródło: obliczenia własne.

kowane w związku z realizacją wyjazdu turystycznego przez wszystkich
badanych reprezentantów pokolenia Z niezależnie od ich profilu;
2)	o korzystaniu z aplikacji mobilnych w istotnym stopniu decyduje miejsce
zamieszkania oraz wykształcenie turystów;
3)	najsilniejszy wpływ cech demograficzno-społecznych odnotowuje się
w przypadku miejsca zamieszkania odnośnie do wykorzystywania aplikacji Booking.com.

Analizując wpływ miejsca zamieszkania na wykorzystywanie aplikacji Booking.
com stwierdza się, że zdecydowanie najczęściej korzystają z niej mieszkańcy dużych miast (rysunek 4). Należy podkreślić, że wysokie wskaźniki w tym względzie
deklarowali również mieszkańcy obszarów wiejskich. Biorąc ich za punkt wyjścia
zauważono, że w miarę wzrostu wielkości miejsca zamieszkania rosną deklara-
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Google Wallet - po

32,14%

Google Wallet - w trakcie

Google Wallet - przed

21,43%

47,22%

24,66%

Google Wallet ogółem

Booking.com - w trakcie

Booking.com - przed

Booking.com ogółem

8,33%

13,70%

41,94%

30,36%

32,37%

13,89%

11,61%

11,51%

40,31%

19,35%

15,18%

22,58%

42,86%

16,55%

średnie miasto

30,56%

46,58%

15,50%

16,13%

małe miasto

35,71%

15,07%

12,40%

31,78%

wieś
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10,71%

39,57%

duże miasto

Rysunek 4. Wykorzystywanie aplikacji Booking.com i Google Wallet przez turystów
pokolenia Z ze względu na ich miejsce zamieszkania.

Nie uwzględniono aplikacji Booking.com po podróży, ze względu na jej niewielki odsetek wskazań na tym etapie (zob. rysunek 5).
Źródło: opracowanie własne.

cje badanych odnośnie do wykorzystywania tej aplikacji, przy czym opisana prawidłowość odnosi się do obszarów wiejskich oraz małych i średnich miast. Za
interesujące należy uznać, że o ile wskaźnik deklaracji wykorzystywania aplikacji Booking.com przed podróżą, tj. na etapie planowania/rezerwacji, jest wysoki
w grupie podróżnych zamieszkujących duże miasta, o tyle wyraźnie odnotowano
wysoki procent wskazań tej aplikacji wśród mieszkańców obszarów wiejskich
w trakcie podróży. Analogiczna sytuacja jawi się odnośnie Google Wallet – ta aplikacja wykazała największą korelację z miejscem zamieszkania. W rezultacie podkreślić trzeba duże zaangażowanie Zetów mieszkających na obszarach wiejskich,
którzy używają wielu aplikacji mobilnych w celu rganizacji podróży i w czasie jej
trwania .
Należy zwrócić uwagę to fakt, że o ile najbardziej popularne aplikacje charakteryzowały się wysokimi wskazaniami ich użytkowania w fazie podróży rzeczywistej, to nie odnotowuje się tej prawidłowości odnośnie do aplikacji najbardziej wrażliwych na miejsce zamieszkania turysty (Booking.com i Google Wallet).
W tym wypadku korzystanie z tych aplikacji jest zdominowane w fazie podróży
wyobrażonej (rysunek 5).
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Google Wallet - po

17,50%

Google Wallet - w trakcie

22,50%

Google Wallet - przed

Booking.com - po

Booking.com - w trakcie

45,63%

4,38%

19,38%

Booking.com - przed
0,00%

70,00%
20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

Rysunek 5. Wykorzystywanie aplikacji Booking.com i Google Wallet przez turystów
pokolenia Z w poszczególnych fazach podróży turystycznych.
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Przyjęcie w badaniach aplikacji Google Maps za najbardziej popularną wśród
przedstawicieli pokolenia Z wynikało z opublikowanego w 2019 r. rankingu
aplikacji, z których korzysta najwięcej internautów na urządzeniach mobilnych
w Polsce, gdzie na trzecim miejscu, po aplikacji Google i aplikacji Youtube, uplasowała się Google Maps (Oto najpopularniejsze portale... 2019). Przeprowadzone badania, opisane w niniejszym rozdziale, potwierdziły jej popularność wśród
członków e-generacji (potwierdzona została hipoteza 1). Dodatkowo korzystanie
z niej nie jest różnicowane żadną z przyjętych cech demograficzno-społecznych
(potwierdza się hipotezę 2).
Zgodnie z przyjętą na początku hipotezą za szczególnie wrażliwą wobec
cech społeczno-demograficznych turystów uznano aplikację wykorzystywaną
w podróżach zagranicznych, jaką jest XE Currency. Badania dowiodły jednak, że
tego rodzaju oprogramowanie nie jest determinowane żadną spośród przyjętych
cech (odrzucona została hipoteza 3). Z kolei cechą w istotnym stopniu różnicującą
największą liczbę wykorzystywanych aplikacji w związku z realizacją wyjazdu turystycznego okazało się miejsce zamieszkania podróżującego (potwierdzona została
hipoteza 4). Spośród 23 badanych aplikacji jego wpływ odnotowano względem 18.
Zaprezentowane wyniki badań, ze względu na wielkość próby badawczej,
nie mogą być potraktowane jako badania reprezentatywne, ale z całą pewnością
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mogą służyć jako przyczynek do dalszej dyskusji naukowej w przedmiotowym
temacie. Z drugiej strony trzeba mieć na uwadze, że reprezentanci pokolenia Z,
analogicznie jak przedstawiciele innych wcześniejszych generacji, będą się zmieniać; nie tylko będą coraz to starsi, ale i bardziej doświadczeni, zmieniając przy
tym swoje preferencje na dobra i usługi konsumpcyjne, w tym turystyczne (Niemczyk, Seweryn, Klimek 2019). Tego rodzaju stwierdzenie prowadzi do wniosku, że
preferencje w zakresie wykorzystywania aplikacji mobilnych, w związku z realizacją podróży turystycznych, będą również ulegały zmianie, nie tylko za sprawą
zmiany doświadczenia turysty, ale również pojawiania się coraz to nowych rozwiązań aplikacyjnych, co formułowane jest przez autorkę rozdziału jako hipoteza
dla przyszłych badań w tym temacie.
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Źródła informacji o zanieczyszczeniach powietrza jako narzędzie
planowania wyjazdów turystycznych
STRESZCZENIE
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Miasta są atrakcyjnymi destynacjami turystycznymi, pełniąc jednocześnie funkcję
ośrodków przemysłowych, administracyjnych oraz ważnych węzłów komunikacyjnych, co sprawia, że charakteryzują się wysokim stopniem zanieczyszczenia
powietrza. Celem opracowania jest próba ustalenia czy potencjalni turyści –
w ocenie atrakcyjności turystycznej miasta, do którego mają zamiar udać się
w celach turystycznych – biorą pod uwagę informacje o poziomie jakości powietrza w danym mieście oraz jakie źródła informacji mają w tym celu do dyspozycji
i z których korzystają. W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 509 respondentów z Polski. Na ich podstawie dokonano
oceny, na ile informacje o stanie jakości powietrza w danym mieście są istotne
dla osób planujących wyjazd turystyczny. W przeprowadzonych badaniach ocenie poddano decyzje dotyczące wyjazdów w celach prywatnych. Dodatkowo na
podstawie eksploracji źródeł internetowych zebrano informacje dotyczące zasad
i sposobów informowania o zanieczyszczeniach powietrza w Polsce. Uzyskane
wyniki stanowią istotny wkład w wiedzę na temat determinant popytu w turystyce miejskiej. Mogą one być istotne dla podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie miastami, ich promocję oraz tworzących miejski produkt turystyczny.
Niniejszy rozdział zwraca również uwagę na to, że problemy wynikające z zanieczyszczenia powietrza w miastach mogą dotyczyć nie tylko ich mieszkańców, ale
także turystów.
Słowa kluczowe: zarządzanie turystyką, turystyka miejska, atrakcyjność
turystyczna, jakość powietrza

The sources of information on air pollution as a tool for planning
tourist trips
S U M M A RY

The cities are attractive tourist destinations, they also serve as industrial and
administrative centers and important transport hubs, which makes them
characterized by a high degree of air pollution. The purpose of the study was to
determine whether potential tourists consider information about the level of
city’s air quality in the assessment of its tourist attractiveness and the impact
of this information on their travel decisions. The work presents the results of
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surveys conducted in a group of 509 respondents from Poland. On this basis,
an assessment was made of the extent to which information on the condition of air
quality in a given city is relevant for persons planning a tourist trip. Additionally,
based on the exploration of internet sources, information was collected
regarding the principles and methods of informing about air pollution in Poland.
The obtained results constitute a significant contribution to the knowledge about
the determinants of demand in urban tourism. They may be relevant for entities
responsible for managing cities and promoting tourist products. The chapter also
draws attention to the fact that problems arising from air pollution in cities can
affect not only their residents, but also tourists.
Keywords: tourism management, urban tourism, tourist attractiveness, air quality
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Wprowadzenie

Turystykę miejską trudno poddać jednoznacznej interpretacji, ze względu na
szerokie spektrum motywów przyjazdów turystycznych, które kształtowane
są przez zachowania i konsumpcję turystyczną w miastach (Edwards, Griffin
i Hayallar 2008; Gospodini 2001; Pawlicz 2008). Turystyka miejska, często interpretowana też jako wielkomiejska (Hall 2002), wiąże się z miejscem docelowym,
do którego kieruje się ruch turystyczny. Jest nim obszar miejski, lub szerzej – obszar metropolitalny, z rozbudowaną infrastrukturą miejską, w tym transportową, pobytową (noclegowo-gastronomiczną), kulturalną, sportowo-rekreacyjną,
rozrywkową, handlową, komunalną oraz pozostałą obsługującą zarówno potrzeby ruchu turystycznego, jak i potrzeby stałych mieszkańców miast (Panasiuk
2007; Rani 2017). Do typowych celów, które kierują turystów do miast, należy
zaliczyć motywy: krajoznawcze, kulturowe, biznesowe, sportowe, rodzinne i towarzyskie, zakupowe.
Do elementów wpływających na atrakcyjność turystyczną obszaru zalicza się
(Milewski 2005):
50

– liczbę i rangę walorów turystycznych: przyrodniczych, kulturowych,
–	liczbę i kategorię elementów zagospodarowania turystycznego, wraz ze
zdolnością obsługową urządzeń turystycznych: bazy noclegowej, bazy gastronomicznej, bazy uzupełniającej,
–	stan dostępności transportowej za pośrednictwem poszczególnych gałęzi
transportu turystycznego: kolejowego, samochodowego, lotniczego, morskiego i śródlądowego, a ponadto także transport lokalny,
–	stan środowiska przyrodniczego oraz rezultatów działań z zakresu jego
ochrony:
• ścieki oczyszczone,
• odpady wytworzone i zagospodarowane,
• grunty zdewastowane, zdegradowane i zrekultywowane,
•	emisja i redukcja zanieczyszczeń, w tym przede wszystkim dotyczących
stanu powietrza.

Atrakcyjność turystyczna jest miarą, która umożliwia ocenę jakościową produktu turystycznego miasta w pewnym konkretnym okresie. Na podstawie indywidualnej oceny jakości całościowej oferty turystycznej oraz jej poszczególnych
elementów, turysta dokonuje zbiorczej oceny oraz podejmuje decyzje nabywcze
(Decrop 1999). Do oceny wykorzystywane są elementy, które mają charakter stale istniejący. Obok miar opisujących stan podstawowej oferty turystycznej (tj.:
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walory, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjna), istotne
miejsce – z punku widzenia podjętych rozważań – zajmuje kwestia stanu środowiska przyrodniczego w turystycznej przestrzeni miejskiej, która obejmuje ocenę: czystości powietrza, wód oraz gospodarkę odpadami (Schianetz i Kavanagh
2008). Dotyczy także oceny zadań realizowanych przez władze miejskie w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego, samodzielnie oraz w kooperacji z podmiotami oferującymi usługi turystom. Istotne znaczenie ma również określenie
tendencji kształtowania się wskaźników, np. emisja zanieczyszczeń i ich poprawy
lub pogorszenia (Panasiuk 2019).
Jednym ze szczegółowych elementów determinujących atrakcyjność turystycznej destynacji miejskiej jest zatem jakość powietrza, analizowana przez emisję zanieczyszczeń stałych i gazowych – pyłów i związków chemicznych (Anaman
i Looi 2000). W niniejszym opracowaniu za główny cel postawiono odpowiedź
na pytanie, czy osoby planujące wyjazd turystyczny – wobec tego, że jakość powietrza w miastach jest czynnikiem istotnym również dla nich – sprawdzają informacje na ten temat na etapie podejmowania decyzji o wyborze destynacji turystycznej. Zidentyfikowano również preferowane przez turystów źródła wiedzy,
zestawiając to z dostępną ofertą informacji.
Podjęty temat jest istotny ze względu na masowy charakter turystyki miejskiej oraz rosnącą liczbę miast mających problem z utrzymaniem narzuconych
standardów czystości powietrza. Mimo wagi tego tematu rzadko bywa on przedmiotem badań naukowych. Tym samym opracowanie wypełnia istniejącą lukę
teoretyczną dotyczącą zagadnień związanych z turystyką miejską.

Podstawowe informacje o zanieczyszczeniu powietrza
w miastach
Miasta pełnią wiele funkcji, co wiąże się z lokowaniem na ich terenie i w najbliższych okolicach licznych obiektów przemysłowych, usługowych, handlowych
i mieszkalnych, a to sprzyja dużej gęstości zaludnienia. Obserwuje się wzrost
powierzchni zajmowanej przez miasta, rośnie również liczba ich mieszkańców
(Ćwiek i Majewski 2015). Szacuje się, że choć obecnie miasta zajmują około 2%
powierzchni Ziemi, już teraz mieszka w nich około 50% całej populacji, a do
2050 r. odsetek ten wzrośnie do 70% (Broere 2016; Luck i in. 2011; IARC 2016).
Negatywnym następstwem intensywnej działalności człowieka w przestrzeni
miejskiej jest powstawanie zanieczyszczeń, wśród których jednymi z najgroźniejszych dla zdrowia ludzkiego są zanieczyszczenia powietrza. Zidentyfikowano
wiele przyczyn ich powstawania, a do głównych zaliczyć można: procesy spalania
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poza przemysłem (np. w gospodarstwach domowych), procesy spalania w sektorze energii, transport drogowy, procesy produkcyjne, zagospodarowywanie
odpadów (Mohamad, Deni i Ul-Saufie 2018; Edwards i Evans 2017). Do substancji zanieczyszczających powietrze w miastach zalicza się głównie: pyły (PM10
i PM2,5), tlenki azotu (NOx), tlenki siarki (SOx) oraz ozon troposferyczny.
Pyły PM10 i PM2,5 to pyły zawieszone, mieszaniny unoszących się w powietrzu
cząsteczek o bardzo małej średnicy – o wymiarach odpowiednio 10 i mniej mikrometrów (PM10) i 2,5 lub mniej mikrometrów (PM2,5). To ciekłe krople lub stałe
cząstki pochodzenia naturalnego zawieszone w atmosferze. W ich skład wchodzą
mieszaniny unoszących się w powietrzu cząsteczek o bardzo małej średnicy. Na powierzchni pyłu zawieszonego zaabsorbowane są różnego rodzaju związki chemiczne, jak metale ciężkie czy trwałe zanieczyszczenia organiczne i mikroorganizmy
(bakterie, grzyby i wirusy), mogące powodować różne schorzenia (Ramirez-Leal,
Cruz-Campas i Estuardo-Moreno 2018). Są one uznawane za główne substancje
zanieczyszczające powietrze. Przyczyniają się do rozwoju wielu problemów zdrowotnych, ponieważ organizm ludzki nie potrafi ich usuwać wraz z wydychanym
powietrzem (Directive 2008). Są tak niebezpieczne, że w przypadku PM2,5 nie ma
określonego minimalnego poziomu stwarzającego ryzyko (EEA 2015). Na zanieczyszczenie powietrza szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze oraz kobiety
w ciąży. Zanieczyszczenia te mogą również powodować opóźniony rozwój intelektualny, zaburzenia rozwoju płuc, problemy z pamięcią, uwagą i koncentracją.
U osób starszych długoletni kontakt z pyłem zawieszonym zwiększa ryzyko wystąpienia zawału i upośledza sprawność umysłową (demencję).
Tlenki azotu i siarki zawarte w powietrzu również mogą powodować problemy zdrowotne. Dłuższy kontakt z nimi upośledza funkcje płuc i zwiększa prawdopodobieństwo powstawania lub zaostrzenia alergii (Lin i in. 2019). Związki
te powodują powstawanie smogu oraz kwaśnych deszczy i często są głównymi
składnikami pyłów zawieszonych.
Ozon troposferyczny (O3) zwany inaczej przyziemnym, jest zanieczyszczeniem
wtórnym, które powstaje w wyniku reakcji fotochemicznych tlenków azotu i lotnych związków organicznych w atmosferze (GIOŚ 2016). Jego powstawanie jest
przyspieszane wysoką temperaturą powietrza. Z tego też powodu najwyższe stężenia notowane są zazwyczaj wiosną i latem (CCAC 2020). Ozon troposferyczny
ma wpływ na klimat, nie tylko na wzrost ocieplenia, ale także na szybkość parowania, poziom opadów, tworzenie się chmur i cyrkulację atmosferyczną. To właśnie
ozon jest głównym składnikiem smogu. W bardzo negatywny sposób oddziałuje
na ludzkie zdrowie. Może pogłębić zapalenie oskrzeli i rozedmę płuc, wywołać
astmę i trwale uszkodzić tkankę płuc. Szacuje się, że około milion przedwczesnych
zgonów związanych jest z ekspozycją na ozon troposferyczny (WHO 2016).
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Ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza, nawet przy stosunkowo niskich stężeniach, wiąże się ze zwiększoną umieralnością i skróceniem oczekiwanej długości
życia (Jędrak i in. 2017). Zgodnie z danymi z 2011 r. z 39 państw, około 430 tys.
przypadków przedwczesnych zgonów w Unii Europejskiej związanych jest z wdychaniem PM2,5 i PM10 (SIGNALS 2016). Na całym świecie zgonów takich jest około
7 mln rocznie, a w samej tylko Polsce – z powodu ekspozycji na zanieczyszczenia
i wynikające z niego choroby układu oddechowego, krążenia oraz nowotwory – co
roku umiera 42–45 tys. osób (statystycznie jedna osoba co dziesięć minut), dodatkowo zanieczyszczenia odpowiadają za około 2 tys. poronień (ZEC 2020).
Ze względu na duże zagrożenie, jakie zanieczyszczenia powietrza stwarzają dla ludzkiego organizmu, większość państw decyduje się na publiczne informowanie o ich poziomie. Dzięki temu osoby świadome zagrożenia mogą unikać
wychodzenia na zewnątrz lub mogą stosować różne środki ochrony osobistej.
Dyrektywa 2008/50/EC (2008) wskazuje jednolite poziomy informowania i alarmowe dla SO2, NO2 i O3. W prawie Unii Europejskiej nie narzuca się natomiast
jednolitych poziomów informowania i alarmowych dla stężenia pyłu PM10 i dlatego ustalane są one samodzielnie przez poszczególne państwa na poziomie krajowym lub regionalnym. Państwa członkowskie same decydują o tym, czy informują opinię publiczną o stanie zanieczyszczenia powietrza. Większość państw to
robi i ustala poziomy zanieczyszczeń szkodliwe dla swoich obywateli (rysunek 1).
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Rysunek 1. Poziomy informowania i alarmowe dla stężeń PM10 w wybranych krajach
obowiązujące w 2019 r.

poziom informowania to stężenie substancji w powietrzu, powyżej którego istnieje zagrożenie
zdrowia ludzkiego wynikające z krótkotrwałego narażenia na działanie zanieczyszczeń wrażliwych grup ludności; w przypadku zaistnienia takiej sytuacji niezbędna jest natychmiastowa
i właściwa informacja.
**
poziom alarmowy to poziom substancji w powietrzu, którego nawet krótkotrwałe przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi.
*

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wiesen (2017), GIOŚ (2020a).
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Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2019 r. (rysunek 1) poziomy informowania i alarmowy w Polsce należą do najwyższych w Europie. Do października 2019 r. były one jeszcze wyższe, gdyż poziom informowania wynosił wówczas
200 µg/m3 a alarmowania 300 µg/m3. Były to najwyższe przyjęte wartości w Europie a obecnie, mimo obniżenia, i tak należą do maksymalnych. Takie wysokie przyjęte wartości wynikają z wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza, które –
właściwie przez większą część roku – przekraczają średnie normy europejskie.

Sposoby informowania o zanieczyszczeniach powietrza
w Polsce
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W Polsce informacje dotyczące jakości powietrza są łatwo i powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych nimi osób na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ) na Portalu Jakości Powietrza (GIOŚ
2020b). Znajdują się tu również linki do stron wojewódzkich inspektoratów
ochrony środowiska, na których online prezentowane są wyniki pomiarów jakości powietrza (GIOŚ 2020c). Na stronie GIOŚ prezentowane są zarówno bieżące,
jak i historyczne dane pomiarowe pochodzące z baz danych wszystkich WIOŚ
oraz prognozy jakości powietrza na trzy kolejne doby, zarówno dla całego kraju,
jak i dla poszczególnych województw. Prognozy wykonywane są przez Instytut
Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ–PIB). Jakość powietrza jest na bieżąco monitorowana przez Inspekcję Ochrony Środowiska w ramach
Państwowego Monitoringu Środowiska. Wszystkie dane pomiarowe dotyczące
jakości powietrza udostępnia się publicznie bez względu na to, czy standardy jakości powietrza zostały przekroczone, czy też nie. Poszczególne WIOŚ przekazują
informacje o przekroczonym poziomie alarmowym do centrów zarządzania kryzysowego, a te z kolei podają je do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo
przyjęty na danym obszarze kraju (tv, radio, Internet itp.).
Dla przykładu w województwie małopolskim (jednym z najbardziej zanieczyszczonych województw w Polsce) przyjętymi środkami informowania opinii
publicznej są:
–	strony internetowe – oprócz tradycyjnego serwisu WIOŚ, swoją stronę
prowadzi również Małopolski Urząd Marszałkowski (powietrze.malopolska.pl), na której publikuje informacje o aktualnym zanieczyszczeniu powietrza, prognozach na kilka następnych dni, wpływie zanieczyszczeń na
zdrowie itp.; w ramach serwisu można zapisać się do specjalnego newslettera i otrzymywać e-mailem powiadomienia za każdym razem gdy zaist-
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nieje ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego (w przypadku PM10
jest to o wiele niższa wartość niż poziom informowania); do newslettera
zapisanych jest obecnie ponad 7 tys. adresów e-mail;
–	radio – informacje o zanieczyszczeniu powietrza w regionie oraz potrzebnych do podjęcia środkach zaradczych chroniących przed jego wpływem
na zdrowie podawane są codziennie w Radio Kraków, a – w przypadku
dużych stężeń – nawet kilkakrotnie w ciągu dnia; rozgłośnia prowadzi też
specjalną podstronę z tymi danymi (radiokrakow.pl 2020);
–	telewizja – w informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w 2015 r. włączyła się również TVP Kraków; aktualne stężenia zanieczyszczeń z danego
dnia podawane są wraz z prognozą pogody; niestety informacje te ograniczone są jedynie do Krakowa – nie są podawane dla regionu;
–	prasa – informacje o zanieczyszczeniu powietrza danego dnia publikowane są na pierwszych stronach najpopularniejszych małopolskich gazet:
„Dziennika Polskiego” oraz „Gazety Wyborczej”; niestety informacje te nie
obejmują całego regionu, jedynie Kraków;
–	tablice informacyjne – w Krakowie do informowania o zanieczyszczeniu
powietrza wykorzystywane są tablice elektroniczne oraz monitory telewizji tramwajowej i autobusowej (rysunek 2);
–	aplikacje takie jak: Smogo Bilety Kraków, Smok Smog i Kraków Smog –
w Krakowie w przypadku wystąpienia prawdopodobieństwa przekroczenia średnich poziomów stężeń pyłów PM10, komunikacja miejska
jest darmowa, po to by ograniczać emisję zanieczyszczeń pyłów PM10
pochodzących z transportu (zikit.kraków.pl 2017); aplikacja Smogo Bilety Kraków informuje o tym, czy w danym dniu obowiązuje zakup biletów

Rysunek 2. Widok tablic informujących o stanie zanieczyszczeń powietrza w Krakowie.
Źródło: fotografia Michał Panasiuk.
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i umożliwia sprawdzenie zanieczyszczenia powietrza (play.google.com
2020); Smok Smog, to jedna z pierwszych aplikacji informujących o stanie
powietrza w miastach Polski, w których jest największe zanieczyszczenie
powietrza – informuje ona o zanieczyszczeniach w południowych rejonach kraju (w województwach małopolskim, śląskim, dolnośląskim i opolskim), pierwotnie przeznaczona była ona wyłącznie dla Krakowa, jednak
rozbudowano ją o kolejne lokalizacje (smoksmog 2020).

Dla wszystkich osób zainteresowanych stanem jakości powietrza w Polsce dostępne są różne aplikacje mobilne oparte głównie na informacjach pochodzących z Państwowego Monitoringu Środowiska. Wśród najważniejszych wymienić można:
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–	Regionalny System Ostrzegania (RSO) – aplikację mobilną, która powstała
z inicjatywy istniejącego w latach 2011–2015 Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji we współpracy z Telewizją Polską S.A.; aplikacja ta pozwala
m.in. na przeglądanie ostrzeżeń o sytuacjach nadzwyczajnych w całym
kraju, pochodzących z wojewódzkich centrów zarządzania kryzysowego
(gov.pl 2020);
–	Jakość Powietrza w Polsce – wspominaną już wcześniej aplikację mobilną GIOŚ, która umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji dotyczących
stanu jakości powietrza w całej Polsce; aplikacja korzysta z pomiarów wykonywanych przez poszczególne WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska;
–	Zanieczyszczenie Powietrza – aplikację korzystającą z danych dostarczanych przez WIOŚ w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska; umożliwia również – dzięki współpracy z portalem ekoprognoza.pl – śledzenie
prognozy zanieczyszczeń powietrza (dobreprogramy.pl 2020);
–	Kanarek – aplikację monitorującą dokładnie te same wskaźniki zanieczyszczenia, co w aplikacji Jakość Powietrza w Polsce, a do tego prezentującą różne normy; przekazywane informacje opiera na danych z ponad
500 stacji, w tym 150 punktów GIOŚ (Szczęsny 2017);
–	Airly – aplikację bazującą na wynikach własnych stacji pomiarowych –
3 000 stacji zainstalowanych na całym świecie (airly.eu 2020).

Oprócz aplikacji mobilnych dostępnych jest wiele portali i serwisów internetowych zajmujących się problemami dotyczącymi złej jakości powietrza i dostarczających informacji o jego stanie. Wśród nich można wymienić np.:
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–	serwis EKO-prognoza – na stronie serwisu można zapoznać się z prognozą zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla obszaru Polski i Europy Środkowej, przygotowanej przez Fundację EkoPrognoza (ekoprognoza.pl 2020);
–	Polski Alarm Smogowy (PAS) – to inicjatywa zrzeszająca ruchy obywatelskie zatroskane złą jakością powietrza w Polsce; PAS jest organizacją
ponadpartyjną, współpracującą z samorządami, organizacjami pozarządowymi i środowiskami naukowymi (polskialarmsmogowy.pl 2020).

Analizie poddano również strony internetowe urzędów 10 największych miast
w Polsce. Sprawdzano tylko pierwszą stronę oficjalnego portalu miasta w aspekcie dostępności na niej informacji o stanie jakości powietrza. Otrzymane wyniki
przedstawiono w tabeli 1.
Wyniki badań przeprowadzonych w wybranych polskich miastach (tabela 1)
dowodzą, że prawie wszystkie z nich umieszczały na pierwszych stronach swoich
oficjalnych portali informacje dotyczące zanieczyszczeń. Najczęściej znajdowały
się one przy informacjach pogodowych. Trzeba zauważyć, że w przypadku Łodzi
i Szczecina, choć dane o stanie jakości powietrza nie były dostępne na pierwszej
stronie, to odszukanie ich nie stanowiło większego problemu.
Część z wyżej wymienionych aplikacji i portali dostarcza dane o zanieczyszczeniach na terenie wybranych miast, województw albo całej Polski, inne natomiast pozwalają na zapoznanie się z danymi z całej UE. W dobie masowej dostępności do Internetu dotarcie do narzędzi umożliwiających sprawdzenie stanu
zanieczyszczeń w dowolnym miejscu na świecie nie stanowi problemu.
Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, że osoby zainteresowane stanem
jakości powietrza mają do wyboru szeroki wybór narzędzi. Informacje są ogólnodostępne i na bieżąco aktualizowane. Dotarcie do danych dotyczących jakości powietrza w określonej destynacji turystycznej nie powinno więc być problematyczne.
Tabela 1. Dostępność informacji o stanie jakości powietrza na stronach internetowych 10 największych miast w Polsce
Miasto

Dostępność informacji
(tak/nie)

Miasto

Dostępność informacji
(tak/nie)

Warszawa

tak

Gdańsk

tak

Wrocław

tak

Lublin

tak

Kraków
Łódź

Poznań

tak
tak
tak

Szczecin

Bydgoszcz
Białystok

tak
nie
nie

Źródło: opracowanie własne na podstawie oficjalnych portali internetowych miast.
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Metodyka i wyniki badań
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Dla potrzeb badawczych wykorzystano metodę badań demoskopijnych, tj. sondaż
diagnostyczny, na podstawie badań ankietowych, wykorzystując technikę CAWI.
Kwestionariusze ankietowe były rozsyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz
udostępnione na profilach Facebook autorów. Mailing odbywał się w okresie od
lutego do maja 2019 r. Prośba o udostępnienie ankiet potencjalnym respondentom kierowana była do pracowników polskich uczelni, urzędów, bibliotek i innych
zakładów pracy. Zastosowano przypadkowy dobór próby zakładając, że każdy
z respondentów jest potencjalnym turystą. Wprowadzono jednak wymóg ukończenia 18 roku życia. Poza tym z racji faktu, że ankieta sporządzona była w języku
polskim, ograniczono się do respondentów z tego kraju. Ostatecznie w badaniu
udział wzięło 509 osób1. Dodatkowo wykorzystano metodę eksploracji zasobów
internetowych, która umożliwiła pozyskanie danych o dostępnych narzędziach
informujących o zanieczyszczeniu powietrza w miastach w Polsce.
Wyjazdy turystyczne w celach prywatnych mają najczęściej charakter dobrowolny. Turyści przy wyborze destynacji kierują się różnymi, subiektywnymi
czynnikami atrakcyjności turystycznej. Prowadząc badania skoncentrowano się
na stanie jakości powietrza. W pierwszej kolejności celem badań była weryfikacja czy jakość powietrza jest determinantą atrakcyjności turystycznej destynacji.
Następnie podjęto próbę ustalenia, czy planujący podróż sprawdzają stan jakości
powietrza w miejscu, do którego chcieliby pojechać. Badani zapytani byli również
o to, jakie byłyby preferowane przez nich źródła informacji. Otrzymane wyniki
zestawiono z wynikami analizy dostępnych w Polsce narzędzi w celu oceny zgodności z wymogami potencjalnych użytkowników.
Badanie ankietowe służące diagnostyce potrzeb potencjalnych turystów zostało przeprowadzone na próbie 509 osób, 74% kobiet i 26% mężczyzn w wieku
od 18 do 75 lat. Podział grup wiekowych respondentów biorących udział w badaniu ankietowym przedstawia rysunek 3.
Dwie najliczniejsze grupy respondentów, charakteryzujące się wysoką aktywnością turystyczną, stanowiły osoby od 25 do 34 roku życia oraz 35 do 44 roku
życia – łącznie 56,8%.
Ankietowani charakteryzowali się stosunkowo dużą aktywnością w zakresie
wyjazdów turystycznych w celach prywatnych. Zostali oni zapytani o wyjazdy do
miast w Polsce i za granicą. Kształtowanie się odpowiedzi respondentów przedstawiono na rysunku 4. Najwięcej ankietowanych (71,7%) zadeklarowało, że podróżuje prywatnie do miast w Polsce kilka razy w roku. W wyjazdach zagranicz1

Kompleksowy przegląd przeprowadzonych badań przedstawiono w Łapko i in. (2020).
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Rysunek 3. Rozkład wiekowy respondentów.

Źródło: na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

nych uczestniczyło 43,3% ankietowanych. Około 2,5% badanych osób nie brało
udziału w prywatnych krajowych podróżach. W przypadku podróży zagranicznych odsetek ten był znacznie wyższy i wyniósł 28,8% ankietowanych.
Następnie ankietowani zostali zapytani o to, czy stan zanieczyszczenia powietrza wpływa według nich na atrakcyjność turystyczną miast. Ankietowani mieli
możliwość wyrażenia swojej opinii w pięciostopniowej skali Likerta, gdzie 1 –
oznaczało „zdecydowanie nie”, a 5 – „zdecydowanie tak”. Wyniki rozkładu odpowiedzi zaprezentowano na rysunku 5.
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Rysunek 4. Rozkład odpowiedzi na pytanie o częstotliwość wyjazdów turystycznych
do miast w Polsce i za granicą.
Źródło: na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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Rysunek 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie: „Czy stan zanieczyszczenia powietrza
wpływa na atrakcyjność turystyczną miast?”
Źródło: na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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Największą grupę respondentów stanowiły osoby, które uważają, że stan zanieczyszczenia powietrza wpływa na atrakcyjność turystyczną miast, gdyż 29,0%
z nich uznało, że zdecydowanie wpływa, a 27,3% uważa, że ma wpływ. Tylko 5,7%
respondentów uważa, że stan zanieczyszczenia powietrza zdecydowanie nie ma
wpływu na atrakcyjność turystyczną miast, a 10,9% uważa, że nie ma wpływu.
Oznacza to, że 56,3% respondentów jest przekonanych o wpływie stanu zanieczyszczenia powietrza na atrakcyjność turystyczną miast, a 16,6% uważa, że nie
ma on wpływu. Warto w tym miejscu zauważyć, że wyniki przeprowadzonych
badań potwierdza również sonda internetowa umieszczona na jednym z serwisów internetowych, w której zadano pytanie: Czy według Ciebie atrakcyjność turystyczna danego miejsca powinna być klasyfikowana także na podstawie skali zanieczyszczeń powietrza? W sondzie udział wzięło 13 499 osób, z których aż 76,0%
odpowiedziało twierdząco (Piorun 2018).
W dalszej kolejności zapytano ankietowanych o to, czy sprawdzają stan zanieczyszczenia powierza przed podróżą. Spośród wszystkich respondentów tylko
6,0% osób sprawdza zawsze stan powietrza podróżując do miast w Polsce a 3,3%
podróżując za granicę. W przypadku wyjazdów prywatnych 48,4% podróżujących po Polsce i 58,7% poza Polskę świadomie nigdy nie sprawdza lub nawet nie
pomyślało o tym, aby sprawdzić stan powietrza w miejscu docelowym. Kształtowanie się odpowiedzi respondentów przedstawia rysunek 6.
Badani zostali również zapytani o to, w jaki sposób chcieliby być informowani
o stanie zanieczyszczenia powietrza w mieście, do którego się wybierają. Na rysunku 7 przedstawiono wykres odpowiedzi ankietowanych na pytanie o preferowaną przez nich formę przekazu tych danych.
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58,7%
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48,4%
22,0%
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20,6%
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Rysunek 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie o sprawdzenie stanu zanieczyszczenia powietrza w docelowym mieście w zależności od rodzaju wyjazdu.
Źródło: na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.

Zgodnie z otrzymanymi wynikami informacja o stanie zanieczyszczenia powietrza powinna być podawana (odpowiedzi „tak” i „zdecydowanie tak”) przede
wszystkim na stronach internetowych miast (87,6%), a także rozpowszechniana przez aplikacje mobilne (83,8%), biura podróży (83,8%), media tradycyjne
(77,9%) i media społecznościowe (77,7%). Na podstawie otrzymanych wyników
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Rysunek 7. Preferowane formy informowania turystów o stanie zanieczyszczenia powietrza w mieście, do którego wybierają się w celach turystycznych.
Źródło: na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych.
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badań ankietowych sformułowano konkluzje i przedstawiono rekomendacje dotyczące zarządzania atrakcyjnością turystyczną miasta ze szczególnym uwzględnieniem stanu jakości powietrza.

Podsumowanie
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski:
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1)	Jakość powietrza jest czynnikiem decydującym o subiektywnej ocenie poziomu atrakcyjności turystycznej. Potwierdziła to ponad połowa respondentów biorących udział w badaniu.
2)	Istnieje sprzeczność pomiędzy zachowaniami, a przekonaniami respondentów dotycząca faktu, że mimo uznania jakości powietrza za determinantę atrakcyjności turystycznej, sprawdzanie jakości powietrza w miastach, do których udają się w celach turystycznych, nie jest wśród nich
popularne.
3)	W Polsce system informowania o zanieczyszczeniach jest dobry i nie ma
problemu z dotarciem do informacji na ten temat. Są one rozpowszechniane przez wszystkie możliwe środki przekazu: Internet, telewizję, radio,
a w niektórych miastach (np. Kraków) wykorzystywane są do tego nośniki
outdoorowe.
4)	System informowania jest zgodny z tym czego – zgodnie z odpowiedziami
respondentów – oczekiwaliby turyści planujący wyjazd do danego miasta.

Uzyskane wyniki wskazujące na niski stopień zainteresowania respondentów
stanem jakości powietrza w mieście, do którego wybierają się w celach turystycznych, są ciekawe w kontekście tego, że wskazują oni jakość powietrza jako jedną
z determinant atrakcyjności turystycznej. Informacje o zanieczyszczeniach dostępne są dokładnie w taki sposób w jaki oczekiwaliby tego badani, a mimo tego
nie są one przez nich weryfikowane przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
Na podstawie przeprowadzonych analiz można więc wnioskować, że niezbędne jest podejmowanie dalszych działań w zakresie edukacji. Równolegle do
działań edukacyjnych ukierunkowanych na wzrost świadomości wpływu zanieczyszczeń na zdrowie, niezbędne są również działania mające na celu poprawę
jakości powietrza w miastach. Działania podejmowane w miastach, skierowane
na ograniczenie emisji, pozwolą: wpływać na rozwój miast – w tym turystyki
miejskiej, podnosić poziom konkurencyjności miast – w tym poziom atrakcyjności turystycznej, a także prowadzić aktywną politykę promocyjną miast na ryku
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turystycznym, zwłaszcza kształtować pozytywy wizerunek turystyczny. Jest to
duża szansa dla miast, które do tej pory nie cieszyły się tak dużą popularnością
wśród turystów i nie podkreślały w swoich działaniach promocyjnych dbałości
o czystość powietrza.
Na tej podstawie należy wskazać, że decydującą rolę w zarządzaniu ofertą turystyczną w aspekcie kształtowania atrakcyjności turystycznej miasta powinny
spełniać jednostki samorządu terytorialnego we współpracy z organizacjami turystycznymi, w tym samorządem gospodarczym oraz regionalnymi i lokalnymi
organizacjami turystycznymi, a przede wszystkim przedsiębiorstwami turystycznymi. Podmioty te powinny angażować się w udostępnianie informacji o stanie jakości powietrza obszaru miejskiego za pośrednictwem serwisów internetowych
oraz podczas bezpośrednich kontaktów z potencjalnymi i faktycznymi turystami.
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Zrównoważony rozwój a współczesne trendy konsumenckie
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Współczesna dyskusja w świecie gospodarczym coraz częściej opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zasady te nie tylko są wymuszane przez zmieniające się przepisy prawne na szczeblu krajowym czy międzynarodowym, ale
także mogą i powinny być świadomym wyborem poszczególnych podmiotów.
Celem rozdziału jest próba określenia społecznej świadomości pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz odnalezienia przykładów jej oddziaływania na rynek
hotelarski. Na potrzeby opracowania postawiono następującą hipotezę: współczesne trendy konsumenckie związane ze zrównoważonym rozwojem mają
wpływ na funkcjonowanie obiektów noclegowych. Hipotezę zweryfikowano
pozytywnie przez wykorzystanie metody badawczej desk research w postaci
krytycznej analizy literatury przedmiotu oraz doniesień branżowych dostępnych
w zasobach Internetu (z zakresu m.in. zrównoważonego rozwoju i hotelarstwa),
w części empiryczno-analitycznej zaś – wyników pilotażowych badań pierwotnych przeprowadzonych metodą CAWI oraz wybranych badań wtórnych. Krytyczna analiza literatury wskazuje na zmiany w trendach konsumenckich, których
wpływ zauważalny jest w praktyce gospodarczej. Natomiast wyniki przeprowadzonych badań wskazują na znaczną świadomość respondentów co do znaczenia
istoty zrównoważonego rozwoju oraz na szereg działań prowadzonych w życiu
codziennym w jego zakresie. Wyniki potwierdzają, że w badanych przedsiębiorstwach hotelarskich podejmowane są działania w zakresie szeroko rozumianych
oszczędności w ujęciu ekonomicznym (np. wykorzystanie energii odnawialnej
czy technologie umożliwiające oszczędność wody i energii) oraz środowiskowym
(np. ochrona środowiska, segregacja odpadów). Coraz częściej założenia zrównoważonego rozwoju wpisują się w szeroko rozumiany styl życia determinujący
sposób funkcjonowania obiektów noclegowych.
Słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, trendy konsumenckie, hotelarstwo

Sustainable development and contemporary consumer trends
S U M M A RY

Contemporary discussion in the economic world is increasingly based on
the principles of sustainable development. These principles are not only enforced
by changing legal regulations at national or international level, but also can and
should be a conscious choice of individual entities. The aim of the article is to
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attempt to define the social awareness of the concept of sustainable development
and find examples of its impact on the hotel market. In the article, the following
hypothesis was put forward: contemporary consumer trends related to
sustainable development have an impact on the functioning of accommodation
facilities. The hypothesis was verified positively by using the desk research
method in the form of critical analysis of the literature and industry reports
available on the Internet and in the empirical and analytical part – the results of
pilot primary research conducted using the CAWI method and selected secondary
research. A critical analysis of the literature indicates changes in consumer
trends, the impact in business practice. The results of the conducted research
indicate a significant awareness of the respondents about the importance of
the sustainable development idea and a number of activities carried out in everyday
life. The results confirm that hotels take actions in the field of broadly understood
savings in economic terms (e.g. use of renewable energy or technologies enabling
water and energy saving) and environmental (e.g. environmental protection,
waste segregation). Increasingly, the assumptions of sustainable development
are part of the broadly understood lifestyle that determines the functioning of
accommodation facilities.
Keywords: sustainable development, consumer trends, hospitality
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Współczesna dyskusja w świecie gospodarczym coraz częściej opiera się na zasadach zrównoważonego rozwoju. Zasady te nie tylko są wymuszane przez zmieniające się przepisy prawne na szczeblu krajowym czy międzynarodowym, ale także
mogą i powinny być świadomym wyborem poszczególnych podmiotów. Konsumenci
z większą rozwagą i namysłem podejmują decyzje o zakupie produktów, a w przedsiębiorstwach decyzje produkcyjne podejmowane są z poszanowaniem człowieka,
środowiska czy zasobów materialnych i finansowych. Władze samorządowe miast
dążą do zrównoważenia mając za cele m.in. wyższą sprawność funkcjonowania,
dobro społeczności, wyższą jakość powietrza czy oszczędność rozumianą w kategoriach ekonomicznych. To jedynie kilka przykładów, które mogą być wymieniane
w ramach ogólnie rozumianego zrównoważonego rozwoju, także z odniesieniem do
branży turystycznej, w której wiele rozwiązań wpisuje się w opisywaną ideę.
Celem rozdziału jest próba określenia społecznej świadomości pojęcia zrównoważonego rozwoju oraz odnalezienia przykładów jej oddziaływania na rynek
hotelarski. Na potrzeby opracowania postawiono następującą hipotezę: współczesne trendy konsumenckie związane ze zrównoważonym rozwojem mają
wpływ na funkcjonowanie obiektów noclegowych.
Opracowanie jest wynikiem wykorzystania – w częściach teoretycznych – metody badawczej desk research w postaci krytycznej analizy krajowej i zagranicznej
literatury przedmiotu oraz doniesień branżowych dostępnych w zasobach Internetu z zakresu zrównoważonego rozwoju, trendów konsumenckich i hotelarstwa, zaś w części empiryczno-analitycznej – wyników pilotażowych badań
pierwotnych przeprowadzonych metodą CAWI, wybranych badań wtórnych oraz
dostępnych raportów. Ponadto zostały wykorzystane metody operacji logicznych
(przede wszystkim dedukcji i indukcji) oraz metoda obserwacji (zwłaszcza w odwołaniu się do aspektów praktycznych).

Teoretyczne aspekty koncepcji zrównoważonego rozwoju
Pojęcie i próby definiowania zrównoważonego rozwoju mają swoje początki w regulacjach dotyczących ochrony środowiska. Jak podkreśla T. Zalega (2016), pierwszy
raz w literaturze pojęcie zrównoważonego rozwoju zostało opisane przez H. C. Carlowitza w ramach problemu dewastacji lasów na terenach miast górniczych w Saksonii w latach 1618–1848. Autor postulował wykorzystanie drzewostanu w lasach
tak, aby dbać o ich przyszły rozwój. B. Ward natomiast, w połowie lat 60. XX w.,
wskazywała, że rozwój społeczny, ekonomiczny i ochrona środowiska wzajemnie
się nie wykluczają i powinny być prowadzone łącznie (Zalega 2016; Zabłocki 2002).
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Definicję zrównoważonego rozwoju kształtowano na przestrzeni lat odnosząc
ją do zagrożeń ekologicznych i społecznych, podkreślając przy tym konieczność
postrzegania ich w sposób zintegrowany (Brundtland 1991 za: Zalega 2016).
Istotną rolę odgrywa społeczeństwo realizujące ideę zrównoważonego rozwoju,
uznając nadrzędność wymogów ekologicznych niezakłócanych wzrostem cywilizacji czy rozwojem kulturalnym i gospodarczym. Społeczeństwo powinno być
zdolne do samosterowania swoim rozwojem, respektować oszczędną produkcję
i konsumpcję, dbać o przyszłe konsekwencje podejmowanych działań w świetle
następnych pokoleń (Delorme i Kopff 1984 za: Zalega 2016). Zrównoważony rozwój, jego znaczenie i konieczność wdrażania podejmowane były podczas licznych
spotkań międzynarodowych organizacji od lat 60. XX w. (szerzej: Zalega 2016)
i stwierdzić należy, że stanowi kluczowy element współczesnego świata.
W literaturze zauważalna jest różnorodność definiowania zrównoważonego
rozwoju, z uwagi na szeroki obszar którego dotyczy. W tabeli 1 zestawiono wybrane definicje pojęcia.
Tabela 1. Wybrane definicje zrównoważonego rozwoju
Autor/Źródło

Definicja

H. Rogall

proces zmierzający do zapewnienia wszystkim żyjącym dzisiaj
ludziom i przyszłym pokoleniom dostatecznie wysokich standardów ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych
w granicach naturalnej wytrzymałości Ziemi, przy zastosowaniu
zasady sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej

D. Pearce,
R. K. Turner
G. H. Brundtland,
raport Światowej
Komisji do spraw
Środowiska
i Rozwoju ONZ,
1987
G. H. Brundtland,
L. Gawor

polega na maksymalizacji korzyści netto z rozwoju ekonomicznego, przy jednoczesnym chronieniu i zapewnieniu odtwarzania się
użyteczności i jakości zasobów naturalnych w długim horyzoncie
czasowym

doktryna ekonomii zakładająca możliwość zaspokajania potrzeb
odczuwanych przez obecne pokolenie na poziomie, na jaki pozwala dostępny rozwój cywilizacyjny, bez zmniejszania szans na
ich zaspokojenie przez przyszłe pokolenia
rozwój, który zaspokaja potrzeby obecne, nie zagrażając możliwościom zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń; zrównoważenie rozwoju jako procesu należy sprowadzić do równoczesnego
integrowania i harmonizowania działań w sferach: gospodarczej,
polityczno-społecznej i przyrodniczej

71

Katarzyna Orfin-Tomaszewska

Tabela 1. Wybrane definicje zrównoważonego rozwoju (cd.)
Autor/Źródło

Definicja

I Szczyt Ziemi w Rio
de Janeiro, 1992

strategia przekształceń ekologicznych, społecznych, techniczno-technologicznych i organizacyjnych, których celem jest osiągnięcie racjonalnego i trwałego poziomu dobrobytu społecznego,
umożliwiającego przekazanie go następnym pokoleniom bez obawy zagrożenia destrukcją zasobów przyrody i ekosystemów

J. M. van den Berg,
P. Nijkamp

Ustawa o ochronie
i kształtowaniu
środowiska z dnia
31 stycznia 1980 r.
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Konstytucja
Rzeczpospolitej
Polskiej

A. Kalinowska

H. Zabel

rozwój cywilizacyjny, w którym formy i dynamika aktywności
ekonomicznej, instytucje, style życia i wielkość populacji są takie,
że każdemu człowiekowi dzisiaj i przyszłym pokoleniom zapewniona będzie odpowiednia jakość życia, a wszystkie aspekty tego
rozwoju są zabezpieczone przez dostępność zasobów naturalnych, ekosystemów i systemów podtrzymujących życie

rozwój społeczno-gospodarczy zakładający zrównoważenie szans
dostępu do środowiska poszczególnych społeczeństw lub ich obywateli poprzez proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej
oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych
zasada zrównoważonego rozwoju oznacza dążenie do (m.in.):
zachowania możliwości odtwarzania się zasobów naturalnych,
racjonalnego używania zasobów nieodnawialnych i zastępowania ich substytutami, ograniczenia uciążliwości dla środowiska i nieprzekraczania granic wyznaczonych jego odpornością,
zachowania różnorodności biologicznej, zapewnienia ochrony
i racjonalnego kształtowania środowiska, tworzenia podmiotom
gospodarczym warunków do uczciwej konkurencji w dostępie do
ograniczonych zasobów

zrównoważony rozwój definiowany z podziałem na cztery grupy:
utożsamiany z zobowiązaniem wobec przyszłych pokoleń (definicja etyczno-idealistyczna); włączenie środowiska we wszystkie
elementy rachunku ekonomicznego (definicja naukowo-ekonomiczna); respektowanie praw przyrody (definicja przyrodnicza);
sprawiedliwe zarządzanie światem, z uwzględnieniem potrzeb
i praw wszystkich stworzeń i możliwości rozwoju w przyszłości
(definicja etyczna)

trwała forma gospodarowania za pomocą wyważonego podejścia
do ekonomicznych, ekologicznych i społecznych kryteriów stabilizacyjnych i rozwojowych w celu zabezpieczenia dalszego godziwego życia dla odpowiedniej liczby pokoleń na podstawie wewnątrzi zewnątrzpokoleniowej sprawiedliwości, przy zastosowaniu
techniki zgodnej z wymogami ekologicznymi i społecznymi
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Tabela 1. Wybrane definicje zrównoważonego rozwoju (cd.)
Autor/Źródło

Definicja

T. Zalega

uzgodnienie tradycyjnego wzrostu gospodarczego z uwarunkowaniami ekologicznymi (pierwsze podejście o charakterze ekonomicznym); poszukiwanie nowych zachowań i celów społecznych, a w ich kontekście nowych form rozwoju cywilizacyjnego
(drugie podejście o charakterze ideologiczno-historiozoficznym);
rozwój, w którym następuje proces integrowania działań społecznych, gospodarczych i politycznych z zachowaniem równowagi
przyrodniczej oraz trwałości kluczowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli
zarówno współczesnych, jak i przyszłych pokoleń

B. Piontek

holistyczne ujęcie poszczególnych elementów cywilizacji obejmujące gospodarowanie zasobami przyrodniczymi, ekonomicznymi
i ludzkimi, gospodarowanie przestrzenią, rozwiązania instytucjonalne, sferę moralną, kształcenie świadomości oraz wybór określonego modelu życia

Źródło: Rogall (2010), Pearce i Turner (2010), Brundtland (1991), Gawor (2006), IOŚ (1993),
van den Berg i Nijkamp (1987), Dz.U. 94.29.196 z późn. zm., Paczuski (1998), Zyśk (2001), Kośmicki (2010), Piontek (2002) za: Zalega (2016).

Zestawione w tabeli 1 definicje wskazują na złożony charakter zrównoważonego rozwoju, z podkreśleniem i ogólnego, i szczegółowego podejścia. W ujęciu
węższym poszukiwać należy bezpośredniego związku z trwałym gospodarowaniem zasobami środowiska naturalnego, natomiast w szerszym trzeba powiększyć ten zakres o cele pożądane przez społeczeństwo, np. walka z ubóstwem,
przestrzeganie zasad polityki etycznej, zachowanie różnorodności kulturowej
(Zalega 2016; Borys 2010).
W literaturze wskazywane są cele zrównoważonego rozwoju, opisywane
w trzech obszarach definiujących (Rogall 2010, za: Zalega 2016):

1)	cele ekologiczne: m.in. ochrona atmosfery ziemskiej, nieszkodzenie przyrodzie, racjonalne wykorzystanie zasobów odnawialnych i nieodnawialnych, zdrowe warunki życia;
2)	cele ekonomiczne: m.in. stabilność gospodarki narodowej, zaspokojenie
podstawowych potrzeb przez zrównoważoną produkcję, stabilność cen,
dekoncentracja władzy, ograniczanie importu surowców, sprawiedliwy
podział dochodów;
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3)	cele społeczno-kulturowe: m.in. demokracja i praworządność we wszystkich dziedzinach życia, wyeliminowanie ubóstwa, bezpieczeństwo społeczne i kontrola problemów demograficznych, równość szans i integracja
społeczna, bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, ochrona zdrowia
i jakość życia człowieka.

74

Wskazane powyżej cele mają swój wyraz w aktualnym i kluczowym współcześnie
dokumencie o charakterze międzynarodowym. Dnia 25 września 2015 r. została
przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucja pt. „Przekształcamy nasz świat: Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju
2030”. Dokument ten wdrażany jest przez wszystkie kraje i interesariuszy poprzez
działania w ramach współpracy partnerskiej. W Agendzie postawiono 17 Celów
Zrównoważonego Rozwoju i 169 powiązanych z nimi zadań, które w swoim charakterze są współzależne i niepodzielne oraz zapewniają równowagę pomiędzy
trzema aspektami zrównoważonego rozwoju: gospodarczym, społecznym i środowiskowym (ONZ 2015).
Jak wskazano w preambule dokumentu cele i zadania będą do 2030 r. stymulować działania w obszarach o kluczowym znaczeniu dla ludzkości i planety (ONZ
2015):
–	ludzie: eliminacja ubóstwa, głodu; zapewnienie wykorzystywania własnego potencjału w godności, poczuciu równości i w zdrowym środowisku;
–	planeta: ochrona planety przed degradacją przez m.in. zrównoważoną
konsumpcję i produkcję, zrównoważone gospodarowanie, zapobieganie
zmianom w zakresie klimatu;
–	dobrobyt: możliwość korzystania z dostatniego i satysfakcjonującego życia, postęp gospodarczy, społeczny i technologiczny zgodny z naturą;
–	pokój: wsparcie dla społeczeństw pokojowych, sprawiedliwych i wolnych
od przemocy;
–	partnerstwo: wdrożenie założeń Agendy przez globalne partnerstwo na
rzecz zrównoważonego rozwoju.

Powyższe założenia i cele zrównoważonego rozwoju, zgodnie z przytoczonymi
definicjami, mają charakter globalny, a w odniesieniu do rynku mogą dotyczyć
zarówno strony podażowej, jak i popytowej. Podając za przykład gospodarkę turystyczną, koncepcja zrównoważonej turystyki oznacza rozwój ze szczególnym
zachowaniem równowagi między potrzebami odwiedzających, ochroną środowiska oraz interesem i kulturą społeczności lokalnej. Wśród wymienionych
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obszarów istotna rola przypada ochronie środowiska, jako że jego zachowane
w niezmienionym kształcie walory naturalne determinują istnienie ruchu turystycznego (Świstak, Świątkowska i Stangierska 2016). Rozwój przedsiębiorstw
turystycznych w myśl zrównoważonego rozwoju obejmuje przede wszystkim
tworzące spójną całość aspekty: ekonomiczny (efektywność finansowa), ekologiczny (minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko), społeczno-kulturowy (tworzenie nowych miejsc pracy, podnoszenie jakości życia – Kowalczyk 2011,
za: Świstak, Świątkowska i Stangierska 2016).
Celem dalszych rozważań jest próba jakościowego określenia (na podstawie
pierwotnych badań pilotażowych i badań wtórnych), czy i w jakim zakresie badani są świadomi istoty zrównoważonego rozwoju, w odniesieniu do stosowanych
rozwiązań w polskich obiektach noclegowych.

Identyfikacja rozwiązań w obszarze zrównoważonego
rozwoju na przykładzie polskich hoteli w świetle
wybranych trendów konsumenckich
Współcześnie w praktyce gospodarczej i na łamach literatury, na podstawie badań, jest wskazywana i opisywana konsumpcja zrównoważona, jako element idei
zrównoważonego rozwoju. Jak podkreśla K. Wasilik (2014) polega ona na zaspokajaniu potrzeb w taki sposób, aby nie zmniejszać możliwości zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń. Trwała i zrównoważona konsumpcja jest realizowana
przez zrównoważenie w obszarach (Kiełczewski 2008, za: Wasilik 2014):

–	ekonomicznym – odpowiednie proporcje między konsumpcją bieżącą
a przyszłą, nie przyczyniające się do zaburzeń równowagi gospodarczej;
–	ekologicznym – maksymalizacja użyteczności konsumpcji przy zachowaniu użyteczności i jakości zasobów naturalnych i środowiska przyrodniczego;
–	społecznym – równe rozłożenie konsumpcji oraz dobranie form konsumpcji nie powodujących problemów społecznych;
–	psychologicznym – konsumpcja oddziałująca na wzrost jakości życia;
–	demograficznym – uwarunkowania demograficzne nie stanowią trwałej
bariery wzrostu konsumpcji;
–	przestrzennym – sposoby zaspokajania potrzeb nie naruszają zasad ładu
przestrzennego;
–	intertemporalnym – powyższe założenia są możliwe do zrealizowania
w nieograniczonej perspektywie czasowej.
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TRENDY WSPÓŁCZESNEJ
KONSUMPCJI
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Jak podkreśla autorka jednym z najważniejszych czynników prowadzących do
zrównoważonej konsumpcji jest rosnąca świadomość konsumentów, czyli postawa oparta na wiedzy, rozsądku i szacunku dla środowiska naturalnego (Wasilik 2014). Biorąc pod uwagę ostatni wskazany element, należy odnieść się do
ekokonsumpcji, w ramach której wytwarzanie żywności odbywa się w sposób
nienaruszający równowagi ekologicznej (tj. wykorzystywanie metod bez użycia
sztucznych nawozów, syntetycznych środków ochrony roślin, antybiotyków czy
genetycznie modyfikowanych organizmów). Zatem podstawowym celem rolnictwa ekologicznego jest wytwarzanie wysokiej jakości żywności, mając za główny
cel dbałość o środowisko naturalne.
Współcześnie jednak często zestawiane są ze sobą trendy konsumpcji prowadzące do przeciwstawnych efektów i konsekwencji (rysunek 1).
Treści zawarte na rysunku 1 ukazują dwie odsłony trendów współczesnej
konsumpcji. Nadmierna i niezrównoważona konsumpcja jest wynikiem szybkiego wzrostu gospodarczego, industrializacji i urbanizacji poszczególnych regionów i krajów, jak również wzrostu zamożności społeczeństw (Wasilik 2014).
Zauważalna jest głównie w krajach rozwiniętych i częściowo w krajach rozwijających się, w których konsumpcja w znacznym stopniu przekracza faktyczne
 konsumpcjonizm
 konsumpcja postmodernistyczna
(szybka, „na pokaz”, nietrwała)
 konsumpcja „na kredyt”
 umasowienie konsumpcji
(standaryzacja produkcji, wielkie
serie)
 efemeryzacja (pogoń za
„nowym”)
 rywalizacja

 dekonsumpcja (konsumpcja
ograniczona)
 dematerializacja (konsumpcja
wartości niematerialnych)
 świadoma konsumpcja
 konsumpcja suwerenna
 ekokonsumpcja
 etnocentryzm konsumencki
(preferowanie produktów
krajowych, lokalnych)

Rysunek 1. Trendy współczesnej konsumpcji.

Źródło: na podstawie: Słaby (2006), za: K. Wasilik (2014).

przyczyny:
 nadmierna, niezrównoważona
konsumpcja
 szkody w środowisku
i społeczeństwie
 marnotrawstwo zasobów
 moda, chęć naśladownictwa

przyczyny:
 świadoma, trwała
i zrównoważona konsumpcja
 poprawa jakości życia
obecnych i przyszłych
pokoleń
 racjonalne gospodarowanie
zasobami
 moda, styl życia
 chęć wspierania gospodarki
własnego kraju
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potrzeby konsumenta. Nadmierna konsumpcja nierozerwalnie związana jest ze
zbyt wysokim poziomem produkcji, co łącznie (w dużym uproszczeniu) powoduje szereg konsekwencji, takich jak: zmiany klimatyczne, ograniczenie dostępu
do wody pitnej z uwagi na podniesienie się poziomu mórz i oceanów, problem
głodu i niedożywienia, rozprzestrzenianie się chorób, wyginięcie wielu gatunków
roślin i zwierząt czy anomalie pogodowe (www.wbcsd.org 2019; Wasilik 2014).
Wskazane na rysunku 1 trendy wynikające z niezrównoważonej konsumpcji (np.
efemeryzacja, konsumpcja postmodernistyczna czy konsumpcja „na kredyt”) występują także w turystyce masowej, której negatywnym skutkiem jest degradacja
środowiska i negatywny wpływ na społeczność lokalną (Seweryn 2002).
Skala zagrożenia, powstała na skutek nadmiernej konsumpcji, miała znaczący
wpływ na wykreowanie drugiego oblicza współczesnej konsumpcji (rysunek 1) –
świadomej, trwałej i zrównoważonej. Determinuje ona kształtowanie się takich
trendów konsumpcyjnych, jak: dekonsumpcja, świadoma konsumpcja czy ekokonsumpcja (Zrałek 2010). W tym ujęciu konsument postępuje racjonalnie i odpowiedzialnie mając świadomość swojej siły rynkowej, a tym samym może wpływać
zarówno na zachowania przedsiębiorców, jak i na rynek produktów (Wasilik 2014).
W turystyce zauważalne są obie odsłony trendów konsumenckich. Jednak, jak
wskazuje M. Popiel (2015), wzrost społeczno-gospodarczy oraz ogólną stabilność
i równowagę miejsca można uzyskać tylko przez wprowadzenie modelu zrównoważonego rozwoju turystyki.
Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa stanowi wyzwanie, które wymaga nowego podejścia do zarządzania, innowacyjnego spojrzenia na organizację, wdrożenia nowych modeli biznesowych, uwzględniających triadę celów: ekonomicznych, społecznych i środowiskowych (Misztal
2019).
Koncepcja zrównoważonego rozwoju jest ważnym aspektem funkcjonowania
obiektów hotelarskich, także w Polsce. W literaturze poświęconej zrównoważonemu rozwojowi opublikowane zostały badania przeprowadzone za pomocą metody CAWI, zrealizowane w 56 obiektach hotelowych, zlokalizowanych w 16 województwach na terenie Polski (Orfin-Tomaszewska i Sidorkiewicz 2018). Celem
badań było dokonanie charakterystyki stosowanych w hotelarstwie rozwiązań
w ramach zrównoważonego rozwoju oraz identyfikacja tych rozwiązań w polskich hotelach w kontekście kreowania pozytywnego wizerunku podmiotu
w otoczeniu. Przeprowadzone badania wykazały, że 42,9% badanych hoteli funkcjonuje zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, w 12,5% zasady te nie są
stosowane, natomiast w 44,6% z nich wskazano na brak wiedzy w tym zakresie. Na podstawie analizowanych wyników badań, wart zauważenia jest fakt, iż
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w znacznej grupie hoteli ankietowani nie wiedzą, czy jakiekolwiek zasady zrównoważonego rozwoju w hotelu funkcjonują. Brak świadomości wśród przedstawicieli obiektów bądź brak podstawowej wiedzy w zakresie omawianej koncepcji
stanowi ważny obszar do dyskusji.
Istotnym aspektem badań było ustalenie, które działania czy inicjatywy realizowane w hotelu kojarzone są ze zrównoważeniem. Wyniki przedstawiono na
rysunku 2.
Do pięciu aspektów, które najczęściej kojarzyły się respondentom z koncepcją
zrównoważonego rozwoju hotelu należały:
–	oszczędność energii i wody (89,9% respondentów),
–	segregacja odpadów i recykling (75,0%),
–	wykorzystanie energii odnawialnej (57,1%),
–	minimalizacja wytwarzania odpadów (48,2%),
–	ochrona środowiska (48,2%).
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Pozostałe aspekty (rysunek 2) kojarzyły się konsumentom już rzadziej, w tym
budowanie pozytywnego wizerunku hotelu wśród 17,9% respondentów. Fakt
oszczędność energii i wody
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Rysunek 2. Aspekty najczęściej kojarzone z funkcjonowaniem hotelu w sposób zrównoważony.
Źródło: Orfin-Tomaszewska i Sidorkiewicz (2018).
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realizowanych działań, szczególnie proekologicznych, w celach marketingowych
wykorzystuje jedynie 17,9% ankietowanych (Orfin-Tomaszewska i Sidorkiewicz
2018).
Odnosząc się do rozważań teoretycznych i przytoczonych wyników badań
wtórnych, należy podkreślić, że w badanych obiektach hotelarskich aspekty kojarzone ze zrównoważeniem wpisują się w definicje wąskiego ujęcia zrównoważonego rozwoju – podkreślając ekonomiczne i środowiskowe jego elementy.
W dalszej kolejności wskazywane są aspekty obejmujące obszar społeczny m.in.
wykorzystanie produktów regionalnych, edukacja ekologiczna pracowników i gości, zatrudnianie pracowników z najbliższego otoczenia obiektu czy szacunek wobec pracowników (szersze ujęcie zrównoważonego rozwoju rozumianego w sposób kompleksowy).
Z punktu widzenia dalszych rozważań istotne jest zauważenie zależności pomiędzy prowadzonymi przez obiekty noclegowe działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju, a oczekiwaniami gości. Jak wynika z przeprowadzonych
w 2018 r. badań (rysunek 3) na ekologiczne rozwiązania w hotelu goście – w opinii respondentów – zwracają niewielką uwagę bądź jest im to obojętne – 42,9%
badanych wskazało odpowiedź ani tak ani nie. Do odpowiedzi nie i raczej nie
przychyliło się 32,2% respondentów, co może świadczyć o niezbyt wysokim poziomie edukacji ekologicznej odwiedzających.
Dodatkowo, jak podkreślono w wynikach przeprowadzonych badań, ankietowani podjęli próbę oceny: czy fakt wykorzystywania przez hotel ekologicznych
rozwiązań stanowi główny powód wyboru hotelu przez gości. Odpowiedzi: raczej
nie wskazało 28,6% respondentów, zdecydowanie nie – 3,6%, ani tak ani nie –
50%
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30%
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20%
15%
10%
5%
0%

42,9%

28,6%
19,6%
5,4%
Zdecydowanie tak

3,6%
Raczej tak

Ani tak ani nie

Raczej nie

Zdecydowanie nie

Rysunek 3. Opinia respondentów na temat zauważania przez gości rozwiązań ekologicznych w hotelu.
Źródło: Orfin-Tomaszewska i Sidorkiewicz (2018).

79

Katarzyna Orfin-Tomaszewska

42,9%. Natomiast zdecydowanie tak i raczej tak – łącznie jedynie 25,0% badanych. Wyniki przytoczonych badań wskazują – w opinii ankietowanych – raczej na
obojętność gości na funkcjonowanie obiektu w sposób zrównoważony.
Podobne wskazania występują w wynikach badań przeprowadzonych w 2015 r.,
które miały na celu określenie w jakim stopniu goście hotelowi cenią proekologiczną politykę hoteli (Kapera i Wszendybył-Skulska 2017). Wynika z nich, że istnieją trzy główne kryteria, na podstawie których ankietowani podejmowali decyzje
o wyborze hotelu:
– jakość usług (65,3%),
– lokalizacja hotelu (61,7%),
– cena za noc (59,5%).
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Dla 32,0% respondentów proekologiczna działalność w hotelach jest ważna, natomiast dla 68,0% nie jest i nie stanowi kryterium wyboru obiektu. Mimo to 62,0%
respondentów uważa, że hotele powinny prowadzić działalność proekologiczną.
Dodatkowo warto wskazać, iż 35,1% ankietowanych jest w stanie zapłacić więcej,
gdy hotel realizuje politykę lub procedury proekologiczne. Badania pozwoliły także
ocenić stopień świadomości ekologicznej jego uczestników, gdzie 67,5% wskazało,
że w życiu codziennym wykazuje proekologiczne zachowania – najczęściej wskazywane działanie to segregacja odpadów (Kapera i Wszendybył-Skulska 2017).

Metodyka i wyniki badań pierwotnych
Powyższe rozważania teoretyczno-empiryczne budzą zainteresowanie co do
świadomości społeczeństw w zakresie istoty zrównoważonego rozwoju. W tym
celu przeprowadzono badania pilotażowe przy wykorzystaniu kwestionariusza
ankiety (metoda CAWI) na przełomie 2019 i 2020 r. W badaniu wzięło udział
150 respondentów, z czego 69,0% stanowili Polacy, a 31,0% reprezentanci innych krajów (m.in. Hiszpanii, Bułgarii, Chin, Francji, Litwy, Wielkiej Brytanii, czy
Ukrainy). Respondentami byli głównie ludzie młodzi w wieku 18–25 lat (73,3%),
a także starsi w wieku 33–45 lat (14,7%) i pozostali powyżej 46 lat (12,0%).
Kwestionariusz ankiety składał się z 12 pytań głównych oraz 5 pytań metryczkowych w dwóch wariantach językowych: polskim i angielskim.
Celem niniejszego rozdziału była próba określenia poziomu świadomości istoty pojęcia zrównoważonego rozwoju. Jak wynika z badań 88,0% respondentów
słyszało o pojęciu zrównoważonego rozwoju, 9,3% z nich nie słyszało, natomiast
2,7% nie potrafiło jednoznacznie określić. Istotne było jednak, czy respondenci
byliby w stanie wyjaśnić innym ideę zrównoważonego rozwoju (rysunek 4).
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50,7%
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Rysunek 4. Umiejętność wyjaśnienia przez respondentów idei zrównoważonego rozwoju.
Źródło: badania własne.

Dokładnie 72% respondentów zdecydowanie bądź raczej byłoby w stanie wytłumaczyć ideę zrównoważonego rozwoju, 20% raczej nie lub zdecydowanie nie,
8% nie potrafiła jednoznacznie wskazać. Prezentowane wyniki wskazują na znaczącą pewność respondentów, co do rozumienia pojęcia. Poprzez kwestionariusz
zapytano także o elementy, które kojarzą się ze zrównoważonym rozwojem. Pytanie miało 18 wariantów odpowiedzi, z czego 17 stanowiło cele założone w Agendzie ONZ, oraz wariant inne z możliwością własnej odpowiedzi (rysunek 5). Respondent mógł zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi.
Według Agendy wszystkie 17 elementów stanowią cele zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Jednak do najczęściej kojarzonych ze zrównoważonym rozwojem
zaliczano:
–
–
–
–

środowisko i ekologię (82,7%),
zdrowie i jakość życia (78,7%),
edukację (77,3%),
pracę i wzrost gospodarczy (73,3%).

Powyższe warianty odpowiedzi wskazują na postrzeganie idei zrównoważonego
rozwoju w perspektywie trzech obszarów: ekonomicznego, społecznego i środowiskowego. Oznacza to, że ankietowani mają wysoką świadomość rozumienia
opisywanego pojęcia. Dużo rzadziej kojarzono pojęcie z problemami głodu, życia
pod wodą czy biedą (każde poniżej 30% wskazań).
Respondenci zostali także poproszeni o podanie własnej listy działań czy
zachowań, które w ich opinii związane są ze zrównoważonym rozwojem. Naj-
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Rysunek 5. Elementy kojarzące się ze zrównoważonym rozwojem.
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Źródło: badania własne.

częściej wskazywane to: segregacja odpadów (ponad 90% wskazań), recykling
(73%), dążenie do zero waste (37%), korzystanie z transportu publicznego
(61%), ograniczenie zużywania plastiku (ponad 78%), oszczędność wody i energii (84%), używanie wielorazowych opakowań (ponad 40%). W pojedynczych
odpowiedziach znalazły się takie zachowania jak: ograniczenie spożycia mięsa,
zakup odzieży używanej, szacunek do innych, rozwój kompetencji pracowników
czy krótkie prysznice. Do głównych motywów skłaniających do wyróżnionych
zachowań należały m.in. świadomość ekologiczna (69,3%), styl życia (66,7%),
oszczędność (53,3%) – rysunek 6. Podobny sposób postrzegania pojęcia przedstawiono w badaniach przeprowadzonych w wybranych miastach Brazylii. Do
najczęściej wskazywanych aspektów kojarzących ze zrównoważonym rozwojem
należały te odnoszące się do środowiska (Barone i in. 2020).
Z uwagi na pilotażowy charakter badań nie wskazano na korelację deklarowanych zachowań w zakresie zrównoważonego rozwoju z krajem pochodzenia.
Podsumowując, przeprowadzone badania pierwotne o charakterze pilotażowym pozwalają skonstruować wniosek, że badani respondenci mają stosunkowo
wysoką świadomość znaczenia zrównoważonego rozwoju, potrafili go zdefiniować oraz realizowali w życiu codziennym wybrane jego elementy. Do głównych
aktywności należały te związane z aspektem ekonomicznym (np. oszczędność
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Rysunek 6. Elementy motywujące do działań, zachowań w zakresie idei zrównoważonego rozwoju.
Źródło: badania własne.

wody i energii, segregacja odpadów) oraz środowiskowym (np. korzystanie
z transportu publicznego). Rzadziej wskazywano aspekty społeczne (np. szacunek do innych czy rozwój kompetencji pracowników).
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wysoka świadomość respondentów ma
wpływ na ich zachowania nabywcze, tym samym na sposób funkcjonowania
przedsiębiorstw czy sferę produktową.

Podsumowanie
Rozważania teoretyczno-empiryczne pozwoliły zrealizować cel rozdziału, którym
była próba określenia społecznej świadomości pojęcia zrównoważonego rozwoju
oraz odnalezienia przykładów jej oddziaływania na rynek hotelarski. Hipotezę
badawczą zweryfikowano pozytywnie, określając, że trendy konsumenckie związane ze zrównoważonym rozwojem mają wpływ na funkcjonowanie obiektów
noclegowych. Na szczególną uwagę zasługuje ekokonsumpcja, która ma swoje
odzwierciedlenie w zachowaniach respondentów (np. ograniczenie zużywania
plastiku) oraz rozwiązaniach wykorzystywanych w hotelach (np. regionalne produkty w kuchni).
Do głównych wniosków badań pilotażowych należy zaliczyć: wysoką świadomość badanych respondentów co do znaczenia idei zrównoważonego rozwo-
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ju oraz jej kojarzenia z takimi elementami, jak: środowisko i ekologia (82,7%),
zdrowie i jakość życia (78,7%), edukacja (77,3%), praca i wzrost gospodarczy
(73,3%). Do motywów własnych zachowań w omawianej koncepcji należały
przede wszystkim: świadomość ekologiczna (69,3%), styl życia (66,7%), oszczędność (53,3%). Warto podkreślić, iż zrównoważony rozwój coraz częściej kojarzony jest z wieloma aspektami życia, a nie jedynie ekologią.
Aspekty te są zbliżone do tych, wskazywanych w badaniach prowadzonych
przez Orfin-Tomaszewską i Sidorkiewicz (2018) w hotelach, gdzie z koncepcją
zrównoważonego rozwoju hotelu najczęściej kojarzyły się respondentom takie
zagadnienia, jak: oszczędność energii i wody, segregacja odpadów i recykling,
wykorzystanie energii odnawialnej, minimalizacja wytwarzania odpadów, czy
ochrona środowiska.
Idea zrównoważonego rozwoju w perspektywie przyszłości powinna stanowić podstawę stylu życia społeczeństw oraz fundament funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku. Szczególne znaczenie pełni i będzie pełnić w zdecydowanie
szerszym zakresie w gospodarce turystycznej, w której aspekty środowiskowe
i społeczne pełnią wiodące funkcje.
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Rozdział podejmuje problem modelowania biznesu w polskich przedsiębiorstwach
turystyki uzdrowiskowej. Celem prowadzonych badań jest ocena zakresu
stosowalności modeli biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych oraz
charakterystyka wybranych elementów modelu biznesu w oparciu o strukturę
dziewięciopolowego schematu CANVAS A. Osterwaldera i Y. Pigneura. Ze względu
na ograniczenia redakcyjne skupiono się na dwóch elementach modelu biznesu,
czyli na propozycji wartości oraz segmencie rynkowym.
Podstawą wnioskowania są badania naukowe przeprowadzone przez autora w 2018 r. wśród menedżerów 17 przedsiębiorstw uzdrowiskowych w Polsce.
Szczegółowej analizie za pomocą wywiadu pogłębionego poddano dziewięć elementów modelu biznesu.
Dzięki przeprowadzonym badaniom zidentyfikowano trzy segmenty rynkowe przedsiębiorstw uzdrowiskowych oraz ujawniono najbardziej popularną
strategię finansowania działalności uzdrowiskowej. Dokonano również podziału
i scharakteryzowania propozycji wartości w modelach biznesu przedsiębiorstw
uzdrowiskowych.
Słowa kluczowe: model biznesu, przedsiębiorstwo uzdrowiskowe, propozycja
wartości, turystyka uzdrowiskowa

Selected aspects of spa business models in the context of own
research results
S U M M A RY

Chapter addresses the problem of business modelling in Polish spa tourism
enterprises. The aim of the research is to assess the scope of applicability of
business models in spa enterprises and the characteristics of selected elements
of the business model, based on the structure of the nine-pole CANVAS scheme
by A. Osterwalder and Y. Pigneur. Due to editorial restrictions, the focus was on
two elements of the business model, namely the value proposition and market
segment.
The basis of the conclusion is scientific research carried out by the author
in 2018 among the managers of 17 spa enterprises in Poland. Nine elements of
the business model were analysed in detail using in-depth interviews.
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As a result of the research, three market segments of spa enterprises were
identified and the most popular strategy for financing spa activities was revealed.
The value propositions in business models of spa enterprises were also divided
and characterised.
Key words: business model, spa enterprise, value proposition, spa tourism
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Praca opublikowana w ramach projektu badawczego pt. „Model biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych” Nr 2017/25/B/HS4/00301, nadzorowanego
i finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

Wprowadzenie

Adam Szromek

Ewolucja modeli biznesu sprawia, że stają się one coraz bardziej popularnym
i skutecznym narzędziem zarządzania przedsiębiorstwem. Dotyczy to również
przedsiębiorstw turystycznych, których menedżerowie coraz częściej sięgają

po rozwiązania porządkujące złożoną działalność w zakresie obsługi ruchu turystycznego. Rozwój zrównoważonych modeli biznesu sprawia, że nawet przedsiębiorstwa od lat wykorzystujące ich możliwości w prowadzeniu własnej działalności, reorganizują swoje modele ukierunkowując je na ograniczenie zjawiska
overtourismu we własnym otoczeniu.

Modelowanie biznesu jest zagadnieniem szczególnie istotnym w przypadku

występowania znaczącej złożoności procesów i relacji biznesowych. Wyjątkowym pod tym względem obszarem badawczym jest działalność w zakresie turystyki uzdrowiskowej, która przez swoją złożoność relacji z różnymi podmiotami

i wysoce współzależny systemem prowadzonej działalności turystyczno-leczniczej, może być istotnym beneficjentem korzyści płynących z wykorzystania tego
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rodzaju narzędzi zarządzania.

Rozdział podejmuje problem modelowania biznesu w przedsiębiorstwach

turystyki uzdrowiskowej. Celem prowadzonych analiz jest ocena zakresu stosowalności modeli biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych oraz charakterystyka wybranych elementów modelu biznesu w oparciu o strukturę dziewięciopolowego schematu CANVAS A. Osterwaldera i Y. Pigneura (2010). Ze względu

na ograniczenia redakcyjne skupiono się na dwóch elementach modelu biznesu,
czyli na propozycji wartości oraz segmencie rynkowym.

Zagadnienie modeli biznesu we współczesnej literaturze
naukowej
Modelowanie biznesu
Model biznesu to charakterystyka opisywanego biznesu w formie opowiadania wyjaśniającego, w jaki sposób działa przedsiębiorstwo (Margaretta 2002),

a zarazem opis relacji zachodzących między elementami składowymi w orga-

nizacji, które prowadzą do wytworzenia i przechwytywania przez nią wartości

(Battistella i in. 2017). W wielu przypadkach ma on postać narzędzia służącego
do prowadzenia biznesu (Teece 2017).

Literatura określa również model biznesu, jako koncepcyjne narzędzie zawie-

rające zestaw elementów i ich relacji z wyznaczonymi celami, pozwalający ekspo-

nować logikę biznesową firmy (Osterwalder i Pigneur 2010). Zarazem jest to opis
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wartości, którą przedsiębiorstwo jest w stanie dostarczyć segmentom rynkowym,
i opis samej organizacji wraz z jej powiązaniami sieciowymi z partnerami w celu
wytworzenia wartości. Narzędziem określa go również D. Teece (2017), który upatruje w nim praktyczne zastosowanie w projektowaniu lub opisie architektury mechanizmów tworzenia, dostarczania i przechwytywania wartości. Istotą modelu
biznesowego jest określenie sposobu, w jaki przedsiębiorstwo uzyskuje wartość
dla klientów, zachęca ich do zapłaty za tę wartość i przelicza płatności na zysk.
W ujęciu narzędziowym charakteryzują modele biznesu również S. Prendeville
i N. Bocken (2017), jednak tym razem odnoszą go do uporządkowania transakcji
biznesowych między klientami, partnerami i dostawcami a organizacją oraz ich
udziałem w kreowaniu i przechwytywaniu wartości.
Definicją, która jeszcze lepiej obrazuje znaczenie modelu biznesu jest definicja
J. B. Wita (2016), który podkreśla, że istotą przedstawienia modelu biznesu jest
wizualne zobrazowanie logiki funkcjonowania organizacji, jej części lub przedsięwzięć w postaci odpowiednio nazwanych, powiązanych elementów szablonu,
które uzupełnione treścią umożliwiają logiczne zrozumienie procesu działania,
przetrwania i rozwoju organizacji.
Występowanie modeli biznesu w przedsiębiorstwach turystycznych jest zagadnieniem podejmowanym w literaturze przedmiotu stosunkowo rzadko, natomiast w polskiej literaturze naukowej niezwykle incydentalnie. Literatura zawiera propozycję postaci modelu biznesu dla przedsiębiorstw turystyki dziedzictwa
kulturowego (Herman i Szromek 2019) oraz próby aplikowania schematu CANVAS
w odniesieniu do podmiotów na rynku turystyki zdrowotnej (Szromek i Naramski
2019). Ich wyniki wskazują na ograniczoną znajomość tego narzędzia zarządzania.
Wiele analizowanych prac naukowych skupia uwagę na poszczególnych elementach biznesu turystycznego, ale niezwykle rzadko na całym modelu. Przykładem jest, podejmowana najczęściej, tematyka propozycji wartości dla turysty.
Można tu przytoczyć prace A. Bodenau’a (2013), E. Cranmera, T. Junga i M. Diecka
(2017), a także E. Havemo’a (2018) oraz N. Prebensena i J. Dahla (2013). Z kolei
F. Mantaguti i E. Mingotto (2016) podejmują zagadnienie relacji z klientem na
rynku turystycznym. Relacje z turystami w mediach społecznościowych w kontekście biznesowym omawia J. Miguéns, R. Baggio i C. Costa (2018), a także
A. Inversini, Z. Xiang i D. R. Fesenmaier (2019).
M. Diaconu i A. Dutu (2017) zwrócili uwagę na ewolucję branży hotelarskiej
w kierunku innowacyjnych modeli biznesowych, podczas gdy N. Langviniene
i I. DaunoraviÞinjtì (2015) w swojej publikacji wymienili szereg czynników, które
należy wziąć pod uwagę przy tworzeniu modelu biznesowego, aby odnieść sukces
w branży hotelarskiej.
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Istotnym zagadnieniem podejmowanym przez naukowców w tym obszarze
badawczym są zrównoważone modele biznesu, które wpisują się w światową
tendencję wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w modelowanie biznesu. Jedną z kluczowych prac naukowych na ten temat jest artykuł S. Nosratabadiego i in. (2019), którzy dokonali analizy prac z czternastu różnych obszarów
tematycznych – w tym również poruszono zagadnienie działalności branży hotelarskiej. Dostrzeżono, że badania nad elementami zrównoważonego rozwoju
w modelach biznesowych branży hotelarskiej, wkroczyły w fazę początkową.
Większość z analizowanych projektów badawczych podejmowała temat poziomu
zrównoważonego rozwoju w hotelach, ale wyłącznie poprzestając na diagnozie
stanu obecnego. Nie dostarczano rozwiązań dla rozwoju zrównoważonego modelu biznesowego w tej branży.
Badania prowadzone nad modelami biznesu rozpatrywanymi w kontekście
zrównoważonego rozwoju zapoczątkowały praktykę przekształcenia modelu biznesu przedsiębiorstwa w zrównoważony model biznesu. W ostatniej dekadzie można dostrzec zarówno prace naukowe podejmujące to zagadnienie (Butler i Szromek
2019), jak i dokumenty programowe różnych organizacji i konferencji ekologicznych, wysuwające propozycje takich rozwiązań. Przykładem tego typu dokumentów jest Sustainable Development Goals (SDG – UN 2016), uwzględniający zarówno
cele, jak i zadania zrównoważonego rozwoju, jakie może realizować w kontekście
działalności turystycznej (Siakwah, Musavengane i Leonard 2019) czy też Cape
Town Declaration on Responsible Tourism (2018). Innym istotnym źródłem zrównoważonych działań z pewnością jest opracowanie The Global Sustainable Tourism
Cuncil Criteria (2019) – dalej GSTC, czyli zbioru kryteriów zrównoważonej turystyki, które są podzielone na cztery filary: zrównoważone zarządzanie, skutki społeczno-ekonomiczne, wpływy kulturowe i oddziaływanie na środowisko (w tym
zużycie zasobów, ograniczenie zanieczyszczenia oraz zachowanie różnorodności
biologicznej i krajobrazów). Kryteria GSTC, sformułowane osobno dla hoteli, turoperatorów oraz dla destynacji turystycznych, powstały w oparciu o liczne działania
proekologiczne i doświadczenia w tym względzie na całym świecie.
Elementy zrównoważonych modeli biznesu pojawiają się również w odniesieniu do przeciwdziałania negatywnym skutkom prowadzonej działalności turystycznej. Działania ograniczające overtourism coraz częściej stają się nieodzownym elementem zrównoważonego modelu biznesu (Kruczek i Szromek 2019).

Trójpodział propozycji wartości w modelach biznesu

Propozycja wartości dla klienta, czyli kluczowy element każdego modelu biznesu,
jest powodem, dla którego klienci przedkładają ofertę danej firmy ponad ofertę
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konkurentów, a zarazem jest to rozwiązanie problemów klientów lub element zaspokajający ich potrzeby (Osterwalder i Pigneur 2010). W kontekście marketingowym propozycję wartości można przyrównać do rdzenia produktu turystycznego, czyli rdzenia korzyści, jakie turysta uzyskuje przez korzystanie z usługi
turystycznej (Szromek 2018). Jednak współczesne ujęcie propozycji wartości to
nie tylko propozycja wartości dla klienta, ale również propozycja wartości przechwytywanych przez przedsiębiorstwo, a nawet propozycja wartości dla społeczeństwa, szczególnie lokalnego (Butler i Szromek 2019).
Wartość przechwytywana przez przedsiębiorstwo, to nie jedynie osiąganie
zysku lub zwiększenie zasięgu obsługiwanego rynku, ale również wszelkie inne
korzyści wynikające z prowadzonej działalności. Warto tu podkreślić zarówno
możliwość kreowania lokalnego produktu turystycznego, satysfakcji z dostarczania usług spełniających oczekiwania turystów, jak i przyczynianie się do rozwoju
gospodarczego lokalnej społeczności lub wspieranie jej dziedzictwa kulturowego.
Wartość dla społeczeństwa to korzyści prowadzonej przez przedsiębiorstwo
działalności, jakie uzyskuje społeczność lokalna na poziomie ekonomicznym,
kulturowym i ekologicznym. Są to na ogół profity wynikające z rozwiązywania
bieżących problemów społecznych zarówno o zasięgu lokalnym, jak i globalnym.
Niezwykle istotną i łatwo dostrzegalną korzyścią dla społeczeństwa lokalnego jest
obniżenie poziomu bezrobocia w wyniku dostarczenia przez przedsiębiorstwo turystyczne dodatkowych miejsc pracy. Będzie to również podkreślenie tożsamości
regionu przez organizowanie wystaw rękodzieła regionalnego lub zwiększenie
komfortu wypoczynku i przemieszczania się dzięki utworzeniu przestrzeni parkingowej ograniczającej tłok uliczny na obszarze turystycznym. Mniej dostrzegalne mogą się okazać korzyści z działalności proekologicznej, w postaci wprowadzenia przez przedsiębiorstwo zasad oszczędności wody i energii lub ograniczenia
emisji gazów i spalin, albo prowadzenia polityki zachęcania dostawców do przyłączenia się do programu ograniczającego degradację środowiska naturalnego.

Metodyka prowadzonych badań własnych
Przeprowadzone w omawianym kierunku własne badania empiryczne polegały
na poznaniu elementów konstytuujących modele biznesu stosowane w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych. Dokonano tego w oparciu o zaproponowaną przez
A. Osterwaldera i Y. Pigneura (2010) strukturę modelu biznesu, dzielącą model na
dziewięć komponentów, tj. segmenty klientów, propozycję wartości, kanały dystrybucji, relacje z klientami, strumienie przychodów, kluczowe zasoby, kluczowe
działania, kluczowi partnerzy oraz strukturę kosztów.
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Badania wykonano w oparciu o analizę prowadzonej działalności i komponenty modeli biznesu 17 podmiotów uzdrowiskowych, wśród których znalazły
się spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzące działalność uzdrowiskową jako zakłady opieki zdrowotnej. Badania przeprowadzono
w marcu i kwietniu 2018 r. Przedsiębiorstwa poddane analizie zostały wybrane
z listy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, opracowanej i udostępnionej przez
Ministerstwo Zdrowia RP. Wyboru dokonano w oparciu o potencjał udzielanych
świadczeń – były to największe przedsiębiorstwa uzdrowiskowe w Polsce. Zgodę
na udział w badaniu wyraziło 17 podmiotów, które łącznie udzielają 33% wszystkich świadczeń w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego (tj. w 2017 r. obsługiwali
184 tys. kuracjuszy) w 95 obiektach (sanatoriach i szpitalach uzdrowiskowych),
stanowiących 36% wszystkich obiektów w Polsce.
Były to następujące przedsiębiorstwa: Uzdrowiska Kłodzkie S.A., Uzdrowisko
Konstancin-Zdrój S.A., Uzdrowisko Kopalnia Soli Wieliczka S.A., Uzdrowisko Horyniec Sp. z o.o., Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., Uzdrowisko Szczawno-Jedlina
S.A., Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o., Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Kudowie, Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A., Uzdrowisko
Kołobrzeg S.A., Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.,
Uzdrowisko Iwonicz S.A., Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o., Uzdrowisko
Busko-Zdrój S.A., Uzdrowisko Uniejów Park – Instytut Zdrowia Człowieka, Interferie
Medical Spa S.A. (działalność uzdrowiskowa). Ostatni z zakładów uzdrowiskowych
(Interferie Medical Spa S.A.) został zakwalifikowany do badań, choć nie znajduje się
na liście Ministerstwa Zdrowia, gdyż jest on jednym z pięciu zakładów tworzących
Polską Grupę Uzdrowisk (PGU) i stanowi uzupełnienie oferty uzdrowiskowej czterech spółek prowadzonych w formie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.
W celu zestandaryzowania prowadzonych badań w formie pogłębionego
wywiadu oraz pozyskania informacji do studium przypadków przedsiębiorstw
uzdrowiskowych opracowano kwestionariusz badawczy, skierowany do menedżerów najwyższego szczebla. Umożliwił on usystematyzowanie pozyskanych
informacji i wyciągnięcie wniosków w postaci wiedzy na temat modeli biznesu
w największych w Polsce przedsiębiorstwach uzdrowiskowych.
Kwestionariusz badawczy składał się z dwóch części. Pierwsza z nich obejmowała 18 pytań charakteryzujących strukturę modelu biznesu, umożliwiając
opis każdego z komponentów modelu. W drugiej części kwestionariusza podjęto
tematykę ogólnych informacji dotyczących prowadzonej działalności oraz źródeł
jej finansowania (8 pytań).
Niektóre pytania dotyczyły nie tylko wskazania wybranych wariantów odpowiedzi, ale również dokonania ich ważenia przez wskazanie najważniejszych lub
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przypisanie im kolejności znaczenia. Dlatego w wielu sytuacjach wykorzystano
średnią arytmetyczną (xśr) uzupełnioną odchyleniem standardowym (±SD) lub
wskaźnikiem istotności cech (Φ), opartym na wskaźniku struktury, który poddano ważeniu właśnie za pomocą wag przydzielonych przez menedżerów poszczególnych zakładów.
W przypadku niektórych zmiennych możliwe było zweryfikowanie uprzednich wniosków wynikami analizy wielowymiarowej. W pierwszej kolejności użyto analizy czynnikowej, ograniczając wielowymiarowość zjawiska i prezentując
jego wyniki, a następnie użyto metod statystycznych przeznaczonych dla analiz
jakościowych.

Rezultaty i wnioski z przeprowadzonych badań elementów
modelu biznesu w wybranych przedsiębiorstwach
uzdrowiskowych

Stosowalność modeli biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych
Obserwacje dokonane w czasie pogłębionych wywiadów z menedżerami przedsiębiorstw uzdrowiskowych podlegających badaniu wykazały, że menedżerowie
5 spośród 17 zbadanych zakładów uzdrowiskowych zadeklarowali znajomość
i wykorzystywanie modelu biznesu w prowadzeniu działalności uzdrowiskowej.
Jednak dalsze pogłębienie analiz w tym zakresie wykazywało, iż rzeczywista znajomość modeli biznesu w badanych zakładach jest znikoma i w zasadniczej mierze odnosi się do ich rozumienia abstrakcyjnego i bez reprezentacji tekstowej lub
graficznej powiązanych ze sobą struktur architektury modelu lub też usług, które
przedsiębiorstwo proponuje.
Co trzeci menedżer biorący udział w badaniach posiada opracowania dotyczące poszczególnych elementów prowadzonej działalności. Na ogół próbie modelowania podlegały takie komponenty, jak kluczowe działania, segmenty rynkowe,
kanały komunikacji oraz relacje z klientami. Jednak nie odnotowano zwartej charakterystyki komponentów modelu biznesu, np. w formie szczegółowego opisu
propozycji wartości dla klienta.
W żadnym przedsiębiorstwie nie zaobserwowano też próby sformalizowanego
zintegrowania wszystkich komponentów modelu biznesu w oparciu o znane w literaturze koncepcje na ten temat. Zauważono jedynie nieliczne próby łączenia wybranych komponentów modeli biznesu, co pozwala stwierdzić, że stosowanie modeli
biznesu w analizowanych zakładach ma charakter incydentalny i fragmentaryczny.
Niemal wszystkie analizowane podmioty posiadały sformułowaną strategię
prowadzenia własnej działalności. Nie można zatem stwierdzić, że w przedsię-
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biorstwach uzdrowiskowych nie ma mniej lub bardziej zarysowanych schematów
prowadzenia działalności, gdyż z reguły menedżerowie tych zakładów posługują
się określonym sposobem organizacji działań. Nie jest to jednak sposób uporządkowany w formie modelu biznesu. Z reguły ma on postać zbioru procedur, kluczowych celów i planów prowadzenia działalności na poszczególnych szczeblach
zarządzania lub w określonych poziomach funkcjonalnych.

Wybrane komponenty modelu biznesu przedsiębiorstwa
uzdrowiskowego

Incydentalna stosowalność modelowania biznesu nie przeszkodziła jednak
w scharakteryzowaniu poszczególnych jego komponentów, gdyż pogłębione wywiady z menedżerami badanych przedsiębiorstw umożliwiły postawienie im pytań uszczegóławiających, a zarazem charakteryzujących poszczególne elementy
działalności biznesowej. Do omówienia wybrano segmenty rynkowe oraz propozycję wartości.

Segmenty rynkowe
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Wyniki badań wskazują, że obecnie wyróżnia się trzy zasadnicze segmenty odbiorców usług uzdrowiskowych. Menedżerowie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego wymieniali przede wszystkim:
–	segment odbiorców instytucjonalnych (kontraktowych),
–	segment odbiorców indywidualnych (komercyjnych),
–	segment odbiorców biznesowych.

Pierwszy z nich – segment odbiorców instytucjonalnych – to grupa wiodących
ubezpieczycieli zdrowotnych i społecznych, do których należą Narodowy Fundusz
Zdrowia (NFZ), Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ubezpieczyciele ci zawierają kontrakty na świadczenia
uzdrowiskowe. Charakterystyczną cechą tego segmentu rynkowego jest fakt, że
bezpośrednim odbiorcą usług uzdrowiskowych nie jest płatnik nabywanych usług.
Oznacza to zarazem, że odbiorca instytucjonalny, nabywając pakiet świadczeń
uzdrowiskowych, nie korzysta z nich sam, ale staje się dysponentem owej usługi.
Z perspektywy przedsiębiorstwa uzdrowiskowego kontrakty z ubezpieczycielami są obarczone niskim poziomem dochodowości z powodu przyjętych kryteriów kontraktowania. Na ogół decydującym kryterium oceny oferty jest niska
cena świadczeń, co zarazem determinuje niską atrakcyjność pobytu i ograniczony
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wybór oferowanych zabiegów przyrodoleczniczych. Niska (w porównaniu z innymi segmentami) opłacalność zawieranych kontraktów nie ogranicza jednak
zamiaru obsługi kolejnych potencjalnych świadczeniobiorców, gdyż na ogół dochody uzyskiwane z realizacji kontraktów pokrywają koszty bieżącej działalności
zakładu uzdrowiskowego i stanowią pewne źródło jego utrzymania.
Źródłem dodatkowych dochodów jest zaspokojenie potrzeb drugiego segmentu odbiorców usług uzdrowiskowych, którymi są odbiorcy indywidualni
(zwani również odbiorcami samofinansującymi lub pełnopłatnymi). Jest to zatem
segment osób samodzielnie finansujących własny pobyt w uzdrowisku. Może to
być zarówno pobyt w pełni realizowany w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,
jak i częściowo obejmujący usługi płatne i kontraktowane (np. leczenie ambulatoryjne). Pobyty indywidualne są dla przedsiębiorstwa uzdrowiskowego bardzo
opłacalne. W co drugim analizowanym przedsiębiorstwie uzdrowiskowym przyznano, że dochody z takich pobytów są wysokie, pozostali uznali je za przeciętne,
ale tylko w jednym przypadku uznano je za porównywalne z kontraktowymi1.
Dostrzega się wiele różnic między omawianym grupami odbiorców. Z reguły
celem pobytu kuracjusza kontraktowego w uzdrowisku jest leczenie, natomiast
u kuracjusza indywidualnego cel leczniczy równoważy się z celem wypoczynkowym. Zróżnicowana jest też długość pobytu kuracjuszy indywidualnych i komercyjnych. Przeprowadzone badania dowodzą, że średnia długość pobytu w uzdrowisku kuracjusza kontraktowego to 21,07±2,59 dni, a kuracjusza indywidualnego
10,07±3,15 dni, czyli 1–2 tygodnie. Wśród kuracjuszy indywidualnych jest nieco większy odsetek osób powracających do ulubionego przez nich uzdrowiska
(36,9%) niż ma to miejsce w przypadku kuracjuszy kontraktowych (26,7%). Nieco mniej niż co trzeci badany powracał do tego samego uzdrowiska.
Odbiorców kontraktowych i indywidualnych można również zróżnicować ze
względu na wiek. Jak dowodzą przeprowadzone badania, w grupie osób przybywających do uzdrowisk ze skierowaniem lekarskim na leczenie uzdrowiskowe
(czyli kuracjuszy kontraktowych) na ogół znajdują się osoby w wieku 50+, z dominacją osób w wieku 60–70 lat. Tymczasem wśród kuracjuszy pełnopłatnych
obserwuje się głównie osoby młodsze, bo w wieku 40–60 lat (57,2%). Kuracjusze
pełnopłatni (indywidualni) podróżują do uzdrowisk na ogół w okresie letnim,
natomiast osoby, których pobyt jest kontraktowany, otrzymują skierowania na
leczenie w każdym okresie roku kalendarzowego. W niektórych zakładach ogra1
Menedżerowie mogli określić opłacalność pobytów poszczególnych grup kuracjuszy, stosując trzystopniową skalę (wysoka, przeciętna, niska). Niestety wrażliwość pozyskiwanych danych uniemożliwiła bardziej precyzyjny pomiar tego zagadnienia.
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nicza się realizację kontraktów w okresie letnim do minimum, gdyż miejsca te są
zwykle oferowane gościom pełnopłatnym.
Badania wykazały również, że grupy odbiorców kontraktowych i indywidualnych są kluczowymi segmentami rynkowymi polskich przedsiębiorstw uzdrowiskowych. Kuracjusze kontraktowi stanowią przeciętnie 69,9% obsługiwanych
świadczeniobiorców, 23,2% to kuracjusze indywidualni krajowi, a pozostali to
kuracjusze indywidualni zagraniczni.
W niektórych zakładach uzdrowiskowych najwyższą dochodowość uzyskuje
się z segmentu odbiorców biznesowych. Jednak te pobyty na ogół mają charakter incydentalny. Jest to segment najbardziej złożony, gdyż obejmuje obecność
w uzdrowiskach o bardzo zróżnicowanym charakterze – od pobytów integracyjnych i wypoczynkowych dla pracowników określonego zakładu, po konferencje
branżowe i imprezy okolicznościowe, pobyty turystyczne i sportowe, a nawet
specjalne (obejmujące zróżnicowane potrzeby zdrowotne kuracjuszy).

Propozycja wartości
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Realizując badania, zauważono, że menedżerowie zakładów uzdrowiskowych
dostrzegają istotną różnicę pomiędzy praktycznym znaczeniem wykonywanych
działań (świadczeniem usług) a celowością ich wykonywania. Dostrzegalna jest
świadomość menedżerów, że istotą prowadzenia działalności uzdrowiskowej jest
nie tylko reagowanie na bieżące potrzeby kuracjuszy przez realizację usług, ale
również przyczynianie się do poprawy ich stanu zdrowia i samopoczucia po zakończeniu kuracji.
Na pytanie o kluczową wartość, jaką dostarcza kuracjuszom kierowany przez
nich zakład uzdrowiskowy, wszyscy menedżerowie odpowiedzieli, że jest nią
osiągnięcie efektu kuracji, czyli podtrzymanie lub poprawa stanu zdrowia kuracjusza (Φ = 1,000). Dostrzegalne jest również znaczenie realizacji potrzeb kuracji specjalistycznych i wypoczynkowych, gdyż jako drugą wartość wskazano ex
aequo – osiągnięcie efektu usług relaksacyjnych, tj. odstresowanie, poczucie piękna, poprawę urody, spadek masy ciała, poprawę kondycji i wyników sportowych
(Φ = 0,824) oraz wypoczynek w komfortowych warunkach, tj. w miejscu o leczniczym oddziaływaniu klimatu (Φ = 0,824). Niewiele mniejsze znaczenie przypisuje się integracji kuracjusza z innymi osobami (współkuracjuszami – Φ = 0,706)
o podobnej sytuacji zdrowotnej (np. mających podobne schorzenia), życiowej
(wdowcy, single, osoby w związkach), społecznej (grupa zawodowa, poglądy polityczne) czy też o podobnych zainteresowaniach i sposobie spędzenia czasu wolnego (sport, turystyka, religia). Za jedną z kluczowych wartości dla kuracjusza
uznano możliwość odseparowania się od codziennego trybu życia (Φ = 0,647).
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Oderwanie się od pracy zawodowej jest wyjątkowo ważną wartością dla osoby
wypoczywającej, ale wskazano ją dopiero jako piątą w kolejności ważności z uwagi na fakt, że możliwa jest do osiągnięcia również poza uzdrowiskiem.
Zdaniem menedżerów zakładów uzdrowiskowych wśród wartości dla kuracjuszy można wymienić również wrażenia poznawcze, kulturowe i religijne, uzyskiwane przez uczestnictwo w różnych formach aktywności intelektualnej i duchowej (Φ = 0,471), a także wrażenia poznawcze i wysiłek fizyczny wynikające
z uczestnictwa w aktywnościach turystycznych (Φ = 0,353). Nie są to jednak kluczowe cele działalności uzdrowiskowej, dlatego określono je jako mniej znaczące. Dostrzega się również wartość w postrzeganiu pobytu uzdrowiskowego jako
uczestnictwa w swego rodzaju przygodzie, rozrywce czy w wyjątkowym sposobie
na urlop (Φ = 0,353). Jednakże wartość ta zajmuje dalsze miejsce w hierarchii
ważności proponowanych wartości, ze względu na jej mniejsze znaczenie w procesie leczenia uzdrowiskowego, a zarazem niewielki związek z zasadniczym efektem kuracji uzdrowiskowej.
W zakresie wartości przechwytywanych przez przedsiębiorstwo dominowały
korzyści o charakterze finansowym. Menedżerowie biorący udział w badaniach
dążyli przede wszystkim do osiągania zysku z prowadzonej działalności. Zwiększenie zysku było celem wskazywanym najczęściej na wiodącej pozycji celów
prowadzonej działalności (Φ = 1,000). Podobną istotność posiadała korzyść określona jako wzrost sprzedaży usług (Φ = 0,970) oraz zwiększenie liczby klientów
komercyjnych (samodzielnie finansujących swój pobyt – Φ = 0,970). Znacznie
mniej popularne okazały się pozostałe wartości, gdyż zwiększenie kontraktów
z ubezpieczycielami osiągnęło wagę na poziomie Φ = 0,626.
Wartość dla społeczeństwa nie była przedmiotem prowadzonych badań
w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych, gdyż idea ta powstała na etapie wnioskowania. Pozostaje zatem w zakresie hipotetycznego oddziaływania przedsiębiorstwa uzdrowiskowego na społeczność lokalną, regionalną i globalną, zarówno
na poziomie ekonomicznym, kulturowym, jak i ekologicznym. Rozważając jednak
możliwe do wystąpienia scenariusze rynkowe można przypuszczać, że skłonność
do kreowania wartości dla społeczeństwa będzie proporcjonalna do skuteczności oddziaływania wartości dla klienta, pomniejszonej o wartość przechwyconą
przez przedsiębiorstwo. Priorytetem przedsiębiorstwa nie jest realizacja celów
społecznych, ale gospodarczych. Tym samym działalność społeczna może być finansowana tylko wówczas, gdy przedsiębiorstwo przynosi zyski zaspokajające
oczekiwania właścicieli. Jednocześnie rezygnacja z działalności prospołecznej
będzie jedną z pierwszych decyzji w sytuacji konieczności przeprowadzenia restrukturyzacji naprawczej spowodowanej kreowaniem nieodpowiednich war-
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tości (lub nieodpowiedniej proporcji każdej z trzech rodzajów wartości). Propozycja wartości dla społeczeństwa jest zatem wartością, której występowanie
jest najbardziej uzależnione od wykreowanych propozycji pozostałych rodzajów
wartości modelu biznesu.

Podsumowanie
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Przeprowadzone badania ujawniły wiele nieznanych dotąd informacji na temat
działalności przedsiębiorstw uzdrowiskowych, spośród których (ze względu na
ograniczenia redakcyjne) w niniejszej pracy opisano jedynie wybrane. Na szczególną uwagę zasługuje nieznaczne i fragmentaryczne stosowanie modeli biznesu
w działalności uzdrowiskowej. Wydaje się, że jest to powodem słabej znajomości
narzędzi zarządzania wśród menedżerów.
Warto również dostrzec znaczenie trzech kluczowych segmentów rynku
usług uzdrowiskowych, jak również często stosowaną strategię finansowania
bieżącej działalności ze słabo opłacalnych, ale stosunkowo pewnych kontraktów
z ubezpieczycielami, z jednoczesnym ograniczaniem świadczeń uzdrowiskowych
w okresach zwiększonej ilości przyjazdów kuracjuszy indywidualnych. Jednoczesne zróżnicowane ofert dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych pozwala przedsiębiorstwom uzdrowiskowym optymalizować dochody. Jest to jednak
niekorzystne dla kuracjusza przybywającego na kurację w ramach ubezpieczenia
zdrowotnego, gdyż w tym przypadku otrzymuje on produkt gorszej jakości za niższą cenę i nie ma żadnego wpływu na ocenę udzielanych mu świadczeń.
W związku z tym faktem należy zaproponować uwzględnienie zmiany perspektywy postrzegania odbiorcy finalnego usług uzdrowiskowych. Dotychczas,
w sytuacji gdy kuracjusz przybywał do uzdrowiska ze skierowaniem od ubezpieczyciela, jego rola była co najmniej drugorzędna. Usługodawca był odpowiedzialny za wykonanie usługi wobec płatnika, czyli ubezpieczyciela, a nie wobec
bezpośredniego beneficjenta jego usług. Traktowanie każdego klienta jak indywidualnego gościa zakładu umożliwia budowanie trwałej relacji z klientem, bez
postrzegania go jedynie przez pryzmat dochodów. Tym samym pozycja grupy
państwowych ubezpieczycieli zdrowotnych i społecznych powinna ulec zmianie.
Ubezpieczyciele nie powinni być już rozpatrywani w modelach biznesu jako segment klientów, ale jako kluczowi partnerzy. Otrzymaliby wówczas rangę partnera
biznesowego, a nie odbiorcy finalnego. Istotnym narzędziem weryfikacji tego założenia może być wprowadzenie sprzężenia zwrotnego w zakresie odbytej kuracji, czyli opiniowania pobytu uzdrowiskowego przez kuracjusza oraz uwzględnienie tej opinii w przyszłości.
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Przytoczone rozważania na temat struktury modelu biznesu przedsiębiorstwa uzdrowiskowego oraz elementów konstytuujących model, ze szczególnym uwzględnieniem segmentów klientów i propozycji wartości, ukazują ich
charakterystykę uniwersalną. W toku badań literaturowych i empirycznych,
ujawniających istotne różnice prowadzonej działalności w przedsiębiorstwach
uzdrowiskowych – tj. w podejściu do celów prowadzenia działalności uzdrowiskowej, sposobu formułowania oferty uzdrowiskowej, a także w strategii finansowej – dostrzega się konieczność indywidualnego podejścia do modelowania
biznesu w przedsiębiorstwach uzdrowiskowych. Jednak naczelnym postulatem
wynikającym z omawianych badań jest popularyzacja wiedzy na temat modeli
biznesu wśród menedżerów przedsiębiorstw prowadzących działalność turystyczno-leczniczą w uzdrowiskach.
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Czwarta rewolucja przemysłowa – implikacje dla pracodawców
w branży hotelarskiej
STRESZCZENIE

Celem rozdziału jest próba odpowiedzi na pytanie, jak dokonujące się przemiany
w cyberświecie zdominowane przez nowe technologie mogą wpływać na popyt
na pracę w przedsiębiorstwach hotelarskich. Opracowanie jest wynikiem wykorzystania metody badawczej desk research w postaci analizy literatury przedmiotu oraz doniesień branżowych. Wyniki badań dostarczają informacji o zachodzących zmianach technologicznych i ich wpływie na popyt na pracę, stanowiąc
tym samym podstawę do sformułowania rekomendowanych działań usprawniających procesy kadrowe w przedsiębiorstwach hotelarskich. Efektem rozdziału
jest opracowanie scenariuszy ewentualnego wpływu nowych rozwiązań technologicznych na procesy kadrowe w przedsiębiorstwach hotelarskich. Rozważania,
zawarte w rozdziale – choć mają bardzo teoretyczny charakter – mogą stać się
przyczynkiem do analizy empirycznej, która będzie możliwa dopiero po kilku latach, kiedy czwarta rewolucja w hotelarstwie stanie się faktem.
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hotelarskie

Fourth industrial revolution – implications for the hotel industry
S U M M A RY

The aim of the chapter is to try to answer the question how the ongoing changes in
the cyber world dominated by new technologies can affect the demand for work
in hotel enterprises. The study is the result of using the desk research method
in the form of literature analysis of the subject and industry reports. Research
results provide information on technological changes and their impact on labor
demand, thus constituting the basis for formulating recommended actions
to improve personnel processes in hotel enterprises. The result of the chapter
is the development of scenarios of the possible impact of new technological
solutions on personnel processes in hotel enterprises. The considerations
contained in the chapter – although they are of a very theoretical nature – may
become a contribution to empirical analysis, which will be possible only after
a few years, when the fourth hotel revolution will become a fact.
Keywords: fourth industrial revolution, staff, hotel enterprises
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Projekt finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości” w latach 2019–2022 nr projektu 001/RID/2018/19 kwota finansowania 10 684 000,00

Wprowadzenie
Postęp technologiczny, nieodzownie towarzyszący rozwojowi ludzkości, wywiera wpływ zarówno na sferę życia społecznego, jak i gospodarczego. Jeśli zmiany
w technologii obejmują swoim zakresem wyjątkowo dużo dziedzin życia, wprowadzając wiele fundamentalnych zmian w zakresie produkcji i świadczenia usług,
wówczas mamy do czynienia z rewolucją.
Rewolucja przemysłowa nie posiada jednoznacznie określonego zbioru desygnatów, które ją konstytuują. Zazwyczaj utożsamia się ją z rewolucją technologiczną i jej skutkami oraz opisuje za pomocą przełomowych technologii, które
gruntownie przekształcają istniejące praktyki gospodarcze. Takiemu podejściu
odpowiada charakterystyka trzech poprzednich rewolucji przemysłowych, których istota polegała odpowiednio na:
–	mechanizacji: wprowadzaniu mechanicznych urządzeń produkcyjnych napędzanych wodą i parą wodną; zastępowaniu człowieka przez maszyny,
–	elektryfikacji: wdrażaniu technologii produkcji masowej opartej na energii elektrycznej oraz specjalizacji i podziale pracy,
–	cyfryzacji: zastosowaniu elektroniki i technologii informacyjnych w dalszej automatyzacji procesów wytwórczych i usługowych; wzrost znaczenia wiedzy jako dodatkowego czynnika produkcji.

Czwarta rewolucja implikuje potrzebę weryfikacji wykorzystywanych czynników
produkcji, ponownego określenia ich roli w procesach wytwórczych i usługowych.
Klasyczna definicja „pracy”, zaproponowana przez A. Smitha, jest zastępowana „kapitałem ludzkim” i „społecznym”, w których następuje akumulacja wiedzy. Klasyczna siła robocza, tzw. „zwykli pracownicy” tracą na znaczeniu – zostają zastępowani
przez maszyny i roboty. Szybki postęp i dyfuzja nowych rozwiązań technologicznych, którym towarzyszą nowe formy organizacji pracy, prowadzą do zmiany wielkości i struktury jakościowej popytu na pracę w przedsiębiorstwach usługowych.
Celem rozdziału jest próba odpowiedzi na pytanie, jak dokonujące się przemiany w cyberświecie zdominowane przez nowe technologie mogą wpływać na
popyt na pracę w przedsiębiorstwach hotelarskich.
Opracowanie jest wynikiem wykorzystania metody badawczej desk research
w postaci analizy literatury przedmiotu oraz doniesień branżowych.
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Termin „Przemysł 4.0”, czyli skrócone pojęcie czwartej rewolucji przemysłowej, po raz pierwszy pojawił się w debacie publicznej w 2011 r. Taki tytuł nadano narodowej strategicznej inicjatywie rządu Republiki Federalnej Niemiec. Jej
cele określono jako rozwijanie cyfryzacji przemysłu przez zwiększenie digitalizacji oraz wzajemnych powiązań między produktami, łańcuchami dostaw oraz
modelami biznesowymi.
Aby dobrze zrozumieć istotę czwartej rewolucji przemysłowej oraz skutecznie
prognozować ewentualne jej konsekwencje warto sięgnąć do historii gospodarczej świata i zapoznać się z istotą trzech poprzednich rewolucji przemysłowych.
Pierwsza rewolucja przemysłowa rozpoczęła się pod koniec XVIII w. w Anglii i trwała do II połowy XIX w. stopniowo obejmując kolejne kraje, m.in. Stany
Zjednoczone i Francję. W tym okresie do procesu produkcyjnego wprowadzono
maszyny napędzane parą i wodą. Inicjowanym zmianom towarzyszyły istotne
przemiany w strukturze zatrudnienia ówczesnej Anglii. Świadczy o tym fakt, że
przed rewolucją przemysłową odsetek zatrudnienia w rolnictwie wynosił ok.
80%, podczas gdy w 1861 r. wskaźnik ten spadł do 21% (Clark 2008).
Druga rewolucja przemysłowa związana była z elektryfikacją, wdrażaniem
technologii produkcji masowej opartej na energii elektrycznej. Jak zauważa
M. Olender-Skorek (2017) rewolucja ta była osiągnięciem pewnego progowego
poziomu akumulacji kapitału fizycznego. Datuje się ją na przełom XIX i XX w., kiedy to rozpoczę produkcję na masową skalę.
Z kolei trzeci etap rewolucji przemysłowej przyniósł automatyzację procesów
produkcyjnych, rozwój środków telekomunikacji, elektroniki systemów informatycznych i komputerów. Rozpoczął się w II połowie XX w. W ramach trzeciej
rewolucji przemysłowej nastąpiła zmiana zjawisk mających wcześniej wyłącznie realny charakter i wiele z nich przeniesieno do płaszczyzny wirtualnej (np.
e-sklepy, e-bankowość).
Czwarta rewolucja przemysłowa u swoich podstaw ma masowy obieg danych
cyfrowych. Wyróżnikiem tego etapu przemian gospodarki są:
–	internet rzeczy (z j. ang. Internet of Things – IoT),
–	gigadane (z j. ang. Big Data),
–	sztuczna inteligencja (z j. ang. artificial intelligence – AI).

Charakterystyczne dla czwartej rewolucji przemysłowej jest rozszerzenie Internetu ludzi (którego przykładem są komunikatory, poczta elektroniczna, e-dydak-
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tyka) do Internetu rzeczy. Według W. Cellarego (2019) Internet rzeczy „to system
rozproszonych, wzajemnie powiązanych cyfrowych identyfikatorów, komunikatorów, sensorów i aktuatorów wbudowanych w rzeczy lub noszonych przez ludzi
i zwierzęta, mogących się zidentyfikować i przesyłać dane przez sieć telekomunikacyjną, bez potrzeby interakcji człowiek–człowiek lub człowiek–komputer”.
Czwarta rewolucja opiera się na rosnącej roli informacji, gromadzeniu jej
i przekształcaniu przez nowoczesne rozwiązania techniczne, w tym wszelkiego
rodzaju tzw. współistniejące systemy aplikacyjne (Goliński 2013; Buhr 2015).
Towarzyszące czwartej rewolucji hasło cyfryzacji jest pojęciem bardzo szerokim
i w porównaniu z rewolucją trzecią, kluczowe znaczenie ma tutaj szybkość przekazywania informacji oraz ich duża ilość (Olender-Skorek 2017). Istotą czwartej
rewolucji przemysłowej stają się systemy cybernetyczno-fizyczne, łączące w procesach pracy systemy komputerowe, oprogramowanie i ludzi (Baldassari i Roux
2017; Liao i in. 2017). Przykładami takich systemów są: samouczące się roboty,
technologie konserwacji zapobiegawczej, samoczynnie rekonfigurujące się maszyny oraz inteligentne technologie ochrony środowiska (Brekelmans 2016).
Wyróżnikiem czwartej rewolucji przemysłowej jest postępująca automatyzacja
procesów wytwórczych i usługowych (Kuruczleki i in. 2016).

Wpływ zmian technologicznych na popyt na pracę
Człowiek nie jest w stanie sam rozwiązać bardzo złożonych problemów i nie potrafi przeanalizować w szybkim tempie olbrzymiej ilości informacji, umie za to
stworzyć maszyny, które go w tym procesie wesprą, a nawet zastąpią. I w tym
tkwi sedno najnowszej rewolucji. Coraz większa część produkcji jest zautomatyzowana, coraz większa ilość danych jest przetwarzana przez maszyny, a od pracowników wymaga się wysokich kwalifikacji cyfrowych i dużej specjalizacji, przy
jednoczesnej zwiększonej elastyczności na zmieniające się otoczenie technologiczne (Olender-Skorek 2017).
Eksperci McKinsey Global Institute szacują (Zawicki 2018), że w najbliższych
latach czwarta rewolucja przemysłowa spowoduje wzrost zapotrzebowania na
pracę wykonywaną w takich grupach zawodowych, jak:
–	dostawcy usług opiekuńczych: lekarze, pielęgniarki, domowa opieka medyczna, opiekunowie dzieci, pracownicy socjalni,
–	nauczyciele i trenerzy,
–	menedżerowie (za wyjątkiem pracowników gromadzących i analizujących
dane oraz sporządzających sprawozdania),
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–	specjaliści: opiekunowie klientów, inżynierowie, naukowcy i wykładowcy
akademiccy, pracownicy obsługi prawnej,
–	informatycy i programiści,
–	pracownicy branży kreatywnej: artyści, projektanci, animatorzy, pracownicy mediów,
–	pracownicy branży budowlanej: architekci, kartografowie, robotnicy budowlani, instalatorzy, operatorzy dźwigów.

Na poziomie zbliżonym do obecnego powinien utrzymywać się popyt na pracę:

–	w grupach zawodowych, których praca polega na interakcji z interesariuszami, tj. sprzedawców, pracowników branży hotelarskiej, gastronomicznej, turystycznej i kosmetycznej,
–	osób pracujących w nieprzewidywalnym otoczeniu, tj. mechaników specjalistów, serwisantów, ratowników medycznych, konserwatorów budynków, sprzątaczy, robotników rolnych.

108

Natomiast na największe ryzyko utraty pracy narażeni są: pracownicy biurowi,
tj. pracownicy działów kadr, obsługi administracyjnej oraz osoby wykonujący prace w przewidywalnym otoczeniu, tj. pracownicy produkcyjni, kierowcy
i operatorzy urządzeń transportowych, operatorzy sprzętu rolniczego i urządzeń sortowniczych, pracownicy przygotowujący żywność, mechanicy. Czynności
wykonywane przez te grupy zawodowe mogą bowiem zostać zautomatyzowane
stosunkowo najszybciej (Manyika i in. 2017).

Specyfika pracy w przedsiębiorstwach hotelarskich
Hotelarstwo to społecznie zorganizowana działalność usługowa, polegająca na
udzielaniu gościnności przyjezdnym – zaspokaja potrzebę wypoczynku, pożywienia, noclegu, higieny, opieki nad zdrowiem i mieniem, rozrywek kulturalnych,
łączności z otoczeniem (Kowalczyk 2001). Poza kreowaniem turystycznej bazy
noclegowej, głównym zadaniem hotelarstwa jest świadczenie usług hotelarskich
przez funkcjonowanie różnorodnych przedsiębiorstw hotelarskich.
Przedsiębiorstwo hotelarskie można zdefiniować jako celowo zorganizowany,
wyodrębniony – pod względem ekonomicznym, techniczno-usługowym, przestrzennym oraz prawnym – zespół ludzi, środków materialnych (rzeczowych i finansowych) i niematerialnych, prowadzący zawodowo działalność gospodarczą
polegającą na odpłatnym udostępnianiu miejsc noclegowych (pokojów) i świadczeniu usług z tym związanych (Panasiuk i Szostak 2008).
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Praca w przedsiębiorstwie hotelarskim ma odmienny charakter niż w przedsiębiorstwach przemysłowych. Wpływ na tę odmienność wywiera głównie specyfika usług hotelarskich, polegająca na tym, że nie można ich produkować na
zapas, składować i dostarczać nabywcom do miejsca ich zamieszkania, ponadto
odznaczająca się dużą sezonowością popytową. Struktura zatrudnienia w obiekcie hotelarskim uzależniona jest przede wszystkim od jego wielkości. Mały obiekt
hotelowy, oferujący noclegi w kilkunastu pokojach oraz świadczący usługi gastronomiczne w sali restauracyjnej nie będzie miał rozbudowanej struktury. W takim
obiekcie pracuje najczęściej kilka osób (nierzadko jest to firma rodzinna), które
pełnią różne funkcje w zależności od potrzeb (rotacja stanowiskowa).
Z kolei w hotelach posiadających kilkadziesiąt i więcej pokoi, wyposażonych
w centra kongresowe, SPA czy fitness, struktura organizacyjna będzie rozbudowana i wielopoziomowa. Obejmuje ona zazwyczaj następujące piony: pobytowy,
gastronomiczny, SPA, marketingu i administracyjny.
Pion pobytowy można podzielić na recepcję, rezerwację oraz służbę pięter.
Pracownicy recepcji i rezerwacji są w całodziennym bezpośrednim kontakcie
z gośćmi zarówno w samej recepcji, jak i przez telefon/Internet. Z kolei pracownicy służby pięter odpowiedzialni są za to, aby pokoje i pomieszczenia ogólnodostępne były zawsze czyste. Wśród stanowisk zaliczanych do tego pionu wymienić
można: konsjerża, recepcjonistę, kierownika pięter, kierownika recepcji, koordynatora ds. rezerwacji, nocnego audytora, pokojówkę, portiera oraz menedżera ds.
zarządzania zyskiem.
Pion gastronomiczny obejmuje kuchnię oraz obsługę kelnerską. W dziale gastronomicznym funkcjonować mogą różnorodne stanowiska, np. barista, barman,
sommelier, kelner, kierownik restauracji, kucharz, szef kuchni, pomoc kuchenna.
Zadaniem działu SPA/wellness/fitness jest organizowanie i obsługa klientów
w zakresie usług rekreacyjnych i sportowych. Stanowiska, które występują w tym
dziale, to: recepcjonista SPA & wellness, masażysta, menedżer SPA & wellness,
kosmetyczka, instruktor fitness.
Dział marketingu odpowiada za sprzedaż usług hotelowych, promocję obiektu,
generowanie przychodów, rozwój strategii firmy. W dziale tym wyróżnić można stanowiska specjalisty ds. sprzedaży i promocji, menedżera ds. organizacji wydarzeń.
Administracja to dział zajmujący się wykonywaniem prac biurowych, księgowych i zarządczych. Najczęściej na na jego czele stoi dyrektor hotelu, wspierany
zazwyczaj przez menedżera hotelu lub zastępcę dyrektora hotelu. Do tego działu
należą także stanowiska pracy związane z księgowością, zarządzaniem kadrami
i płacami.
Usługowy charakter implikuje konieczność zatrudnienia stosunkowo dużej
liczby personelu, zwłaszcza na stanowiskach szeregowych. W 2019 r. w Pol-
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sce w działalności związanej bezpośrednio z zakwaterowaniem pracowało ok.
300 tys. osób (BKL 2019). Sytuacja na rynku pracy sprawia, że przedsiębiorcy
muszą się mierzyć z coraz większymi wyzwaniami rekrutacyjnymi. W 2019 r. blisko 63% pracodawców w sektorze turystycznym (w tym w hotelarstwie) wskazało brak odpowiednich kandydatów do pracy (BKL 2019). Ponadto pracodawcy
w branży hotelarskiej mają problem z utrzymaniem pozyskanych pracowników.
Duża rotacja występuje głównie na stanowiskach niższego szczebla, co jest następstwem postrzegania zawodów – takich jak recepcjonista czy pokojowa –
przez pracowników jako prace tymczasowe. Częściowym rozwiązaniem problemów związanych z pozyskiwaniem, utrzymaniem oraz rotacją pracowników
może być zastępowanie pracy ludzkiej robotami.
Zastanawiające jest jednak, gdzie jest granica i do jakiego stopnia można zastąpić pracowników nowymi technologiami. Które umiejętności czy kompetencje
mogą zostać zastąpione przez maszyny, a które zawsze pozostaną domeną człowieka? Dziś wydaje się niepodważalne to, że ludzkie kompetencje, takie jak inteligencja emocjonalna, empatia, wrażliwość czy umiejętność budowania relacji, są
nie do skopiowania przez maszyny. W tych zakresach to człowiek może wnieść
coś świeżego i innowacyjnego do modelu biznesowego, co przełoży się na wypracowanie przewagi konkurencyjnej.

Implikacje czwartej rewolucji przemysłowej dla
przedsiębiorstw hotelarskich
Wydawać się może, że hotelarstwo jest jednym z działów polskiej gospodarki,
który w niewielkim stopniu narażony jest na czynniki związane z cyfryzacją i robotyzacją. Wiele elementów pracy w przedsiębiorstwie hotelarskim nie poddaje
się kwantyfikacji i trudno je precyzyjnie zaprogramować z powodu ich niematerialnego charakteru, a także zmienności potrzeb i oczekiwań turystów. Goście
różnią się od siebie kulturą osobistą, skalą oczekiwań w stosunku do obsługi hotelowej, temperamentem, nawykami itp. Podobnie jest z pracownikami hotelu.
Zróżnicowania zachowań, jakie mogą wystąpić w trakcie świadczenia usług hotelarskich, mogą powodować poważne konsekwencje. Ze względu na tą różnorodność sytuacji w zawodzie hotelarza niezwykle ważna jest intuicja oraz umiejętność uważnej obserwacji zarówno gości, jak i współpracowników. Dlatego można
sądzić, że praca ludzka będzie nadal istotnym elementem procesu świadczenia
usług hotelarskich.
Z drugiej strony szereg czynności wykonywanych w hotelu wymaga powtarzalności, a ich wykonawcy nie stykają się bezpośrednio z klientem. Na
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tego typu stanowiskach (jak pokojowa lub pracownicy części produkcyjnej
zaplecza gastronomicznego) można rozważyć zastąpienie człowieka maszynami.
Przykłady zastosowania automatyzacji i robotyzacji już można zaobserwować w branży hotelowej. Maszyny, roboty, automaty, sztuczna inteligencja z powodzeniem zastępują człowieka w wybranych procesach. Począwszy od ekspresu
do kawy, przez samosterujące odkurzacze, chatboty, systemy do automatyzacji
sprzedaży i marketingu, aż po roboty obsługujące recepcję. Najbardziej zaawansowane przykłady robotyzacji znaleźć można w Azji. W sieci hoteli Hen-na, zlokalizowanych w 10 największych miastach Japonii m.in. w Kioto, Tokio i Osace,
klienci obsługiwani są wyłącznie przez roboty, które meldują gości, przenoszą
walizki, a także zarządzają przechowalnią bagażu i skrytkami. Są zaprogramowane do bycia maksymalnie uprzejmymi i miłymi dla gości hotelowych (Moñino
2019; Wróblewski 2019; Zsarnoczky 2018).
Obok automatyzacji i robotyki w branży hotelarskiej pojawia się coraz więcej
rozwiązań z zakresu Internetu rzeczy. W hotelach pojawiają się systemy stosowane do tej pory w tzw. inteligentnych domach (np. zdalna regulacja temperatury,
oświetlenia poszczególnych pokoi). Przyzwyczajeni do zaawansowanych technologii konsumenci oczekują podobnych rozwiązań także od hoteli. Wdrożenie
Internetu rzeczy do pokoi hotelowych pozwala na automatyzację procesów, racjonalizację zużycia energii, czy też odciążenie obsługi w zakresie tych działań,
które można obsłużyć automatycznie.
Automatyzacja stosowana jest także w działaniach marketingowych. Pozwala to m.in. na skuteczną segmentację bazy klientów, wspieranie sprzedaży przez
analizę odwiedzin na stronie internetowej obiektu, rekomendowanie dodatkowych usług, dynamiczne banery dopasowane do odbiorcy. Dzięki automatyzacji marketingu możliwe jest zaprogramowanie newsletterów wysyłanych do
klientów oraz ich scenariuszy (np. specjalna oferta na urodziny klienta). Wśród
polskich hoteli z narzędzi automatyzacji marketingu korzystają m.in. hotel Royal Park, Mikołajki Resort, sieć Qubus Hotels oraz sieć Mamaison. Automatyzacja
marketingu usprawnia pracę ludzi, ale nie zastępuje jej zupełnie. Wymaga ona
bowiem posiadania wiedzy i kompetencji z zakresu e-commerce.

Podsumowanie
Automatyka, robotyka, sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, rozszerzona rzeczywistość – wszystkie te zjawiska stają się faktem i będą miały zastosowanie
w wielu branżach, także w hotelarstwie. Rozwoju technologicznego nie można
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zatrzymać, jednak przy wystarczającej elastyczności i otwartości podmioty rynkowe mogą przygotować się na nadchodzące wyzwania.
W zależności od otwartości przedsiębiorstw hotelarskich na nowe technologie i stopnia ich wdrażania można przyjąć dwa scenariusze prognozujące
przyszłość branży: reaktywny i adaptacyjny. Scenariusz reaktywny zakłada,
że przedsiębiorstwa hotelarskie nie skorzystają z szans, jakie stwarza czwarta
rewolucja przemysłowa. W procesie usługowym tych podmiotów nadal będzie
dominował czynnik ludzki. Pierwszy scenariusz prognozuje zatem względną
stabilność lub wzrost popytu na pracowników w hotelarstwie. Drugi scenariusz,
adaptacyjny, zakłada, że podmioty rynku hotelarskiego skorzystają z nowych
możliwości i dokonają modernizacji, umożliwiającej im czynne uczestnictwo
w procesach gospodarczych wynikających z czwartej rewolucji przemysłowej.
Bezpośrednim celem unowocześniania będzie wykorzystanie nowych technologii do rozwoju świadczonych usług oraz ich personalizacji1. Powodzenie tych
zamierzeń jest warunkowane zwiększeniem technologicznych kompetencji pracowników hoteli przez ustawiczne ich kształcenie oraz zatrudnianie nowych
specjalistów.
W zależności od zrealizowanych scenariuszy, przedsiębiorstwa hotelarskie
zostaną technologicznie i rynkowo zmarginalizowane (scenariusz reaktywny)
lub będą beneficjentem zachodzących zmian (scenariusz adaptacyjny). Nowe
technologie pozwolą na profesjonalizację obsługi klientów, dostarczenie gościom
dodatkowych doświadczeń, a także na rozwój działań marketingowych oraz udoskonalenie organizacji pracy. Mogą także przyczynić się do obniżenia kosztów
operacyjnych obiektów hotelarskich związanych z zatrudnianiem ludzi2.
Rozważania zawarte w rozdziale mają bardzo teoretyczny charakter, mogą
jednak stać się inspiracją do analizy empirycznej, która będzie możliwa dopiero
po kilku latach, kiedy czwarta rewolucja w hotelarstwie stanie się faktem.
1
Według raportu przygotowanego przez ekspertów z firmy doradczej Mazars (2018), jednym z podstawowych wymagań klientów – pytanych o oczekiwane zmiany, które może wnieść
sztuczna inteligencja (AI) do branży hotelarskiej – jest personalizacja ofert. Personalizacja ofert
przez AI w hotelarstwie może stać się realna dzięki odczytywaniu preferencji poszczególnych
gości. Program będzie dostosowywał oferty do upodobań konkretnego zainteresowanego, na
przykład przy rezerwacji hotelu zasugeruje pokój bliżej windy lub na wyższym piętrze, albo ze
specjalnym wyposażeniem. W przypadku szukania przez klienta hotelu będzie pokazywał najpierw opcje najbardziej zbliżone do tych, które turysta wybierał dotychczas,natomiast omijał te,
z których klient poprzednio był niezadowolony.
2
Szacuje się, że wartość wynagrodzeń wraz z pochodnymi oscyluje w hotelach między 30
a 40% wszystkich kosztów (Wszendybył-Skulska2014).
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Międzynarodowe internetowe platformy pośredniczące
a umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw branży
turystycznej: motywy i strategie
STRESZCZENIE

Rozwój technologii internetowych umożliwił zmianę w sposobie świadczenia
i dostarczania usług turystycznych. Nowe kanały dystrybucji i współpracy między pośrednikami pozwalają na oferowanie usług na niespotykaną dotychczas
międzynarodową skalę. W niniejszym rozdziale zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z wykorzystaniem elektronicznych platform pośredniczących
w internacjonalizacji przedsiębiorstw oferujących usługi noclegowe. Autorka
prezentuje wyniki badań przeprowadzonych z wykorzystaniem metody wielokrotnego wywiadu pogłębionego z przedstawicielami małych i średnich polskich
przedsiębiorstw. Szeroko omówione zostały potencjał współpracy z OTA (Online
Travel Agencies) oraz jej wady i zalety.
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Słowa kluczowe: elektroniczne platformy pośredniczące, OTA, internacjonalizacja
przedsiębiorstw

International Internet intermediary platforms and
internationalization of Polish tourism companies: motives
and strategies
S U M M A RY

The development of Internet technologies has enabled a transformation in the way
tourism services are provided and delivered. New distribution channels and
cooperation between intermediaries allow to offer services on an unprecedented
international scale. This chapter will present issues related to the use of electronic
intermediary platforms for the internationalization of companies offering
accommodation services. The author presents the results of research based on
the method of multiple in-depth interviews with representatives of small and
medium-sized Polish enterprises. The potential of cooperation with OTA (Online
Travel Agencies), as well as its advantages and disadvantages are discussed in detail.
Key words: electronic intermediary platforms, OTA, internationalization of
enterprises

Międzynarodowe internetowe platformy pośredniczące...

Dofinansowano w ramach projektu „Międzynarodowe internetowe platformy
pośredniczące a proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstw: uwarunkowania
i strategie” w ramach badań statutowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie nr: KGS/S19/06/2019.

Wprowadzenie
Technologie informacyjno-komunikacyjne zrewolucjonizowały kluczowe transakcje całej branży turystycznej, stopniowo przenosząc je od fizycznego rynku do
wirtualnej przestrzeni rynkowej (Kelly 1998), gdzie infrastruktura i dostarczane treści stanowią szczególnie istotne elementy. Główna wartość nowoczesnych
technologii w turystyce wynika z ich potencjału tworzenia kanałów komunikacji
między stroną popytową i podażową sektora turystycznego, co zwiększa dostępność ofert. Korzystając z Internetu, podróżni mogą uzyskać bezpośredni dostęp
do informacji o podróżach i dokonać rezerwacji za pośrednictwem stron internetowych dostawców, bez konieczności korzystania z pośredników. Z kolei dostawcy produktów turystycznych – zarówno przedsiębiorstwa, jak i miejsca recepcji – mogą zwiększyć swój potencjał zarządzania i rozpowszechniania informacji
przez rozwój nowych kanałów dystrybucji, marketingu i sprzedaży (Stratigea
i Giaoutzi 2006).
Pojawienie się wyszukiwarek internetowych (np. Google) ułatwia i przyspiesza
wyszukiwanie informacji o podróżach. Środowisko internetowe oferuje szerszy
wybór niż tradycyjne kanały i umożliwia klientom podjęcie bardziej świadomej
decyzji o zakupie. Dawniej rezerwacji podróży dokonywano przez telefon lub za
pośrednictwem biura podróży, którego oferta była zwykle dużo węższa. W ostatnich kilkunastu latach rezerwacje elektroniczne stały się więc raczej normą niż
wyjątkiem i głównym źródłem przychodów dla firm turystycznych. Dostępność informacji turystycznych w Internecie eliminuje potrzebę fizycznej obecności klientów w tradycyjnych biurach podróży (Morosan i Jeong 2008; Piccoli i Lloyd 2010).
Ponadto procedury rezerwacji mogą także być w pełni zrealizowane online (Tse
2003). Wobec powyższego, na rynku turystycznym pojawiło się wiele systemów
rezerwacyjnych oferowanych bezpośrednio przez usługodawców lub pośredników
internetowych. Różne modele pośredników internetowych, takie jak OTA (z j. ang.
Online Travel Agency – internetowa agencja turystyczna), sprzedaż ofert last-minute
i portale w formule flash sale (z j. ang. flash sale – wyprzedaż błyskawiczna), pojawiły się ostatnio jako kolejna możliwość zakupu produktów turystycznych.
OTA dokonują rezerwacji hoteli, dążąc do zapewnienia udziału w rynku turystycznym (Christodoulidou i in. 2007). OTA sprzedaje pokoje z różnych hoteli,
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ponieważ chce zaoferować możliwie pełen zakres usług hotelowych potencjalnym gościom (O’Connor i Frew 2002). Wraz z rozwojem OTA pojawiły się także meta wyszukiwarki – porównywarki cenowe. Różnią się one od OTA tym, że
nie przetwarzają transakcji rezerwacji ani nie dostarczają pełnego zakresu usług
i treści dotyczących miejsc docelowych, które zazwyczaj można znaleźć na stronie OTA. Zamiast tego odsyłają lub łączą konsumentów bezpośrednio ze źródłem (np. dostawcy usług turystycznych lub OTA) oferującego zakwaterowanie,
preferowaną markę i cenę odpowiadającą budżetowi i potrzebom podróżnego
(Christodoulidou i in. 2010b).

Internetowe platformy pośredniczące na rynku usług
turystycznych
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Rynek platform pośredniczących w turystyce jest stosunkowo młody, ale już funkcjonuje na nim wiele bardzo mocno rozpoznawalnych marek globalnych. Wielu
pośredników internetowych sprzedaje produkty od kilku dostawców w celu
zaoferowania pełnej obsługi lub jednorazowych zakupów, dzięki czemu konsumenci mogą zakupić wszystkie miejsca noclegowe jednocześnie z jednego źródła
(O’Connor i Frew 2002).
Grønflaten (2009) już dziesięć lat temu zauważył, że większość rezerwacji
online miejsc noclegowych dokonywana jest za pośrednictwem OTA. Zjawisko to
może wynikać z rosnącej siły przetargowej OTA (Christodoulidou i in. 2010). Dostawcy (np. hotele) jednak oferują swoim klientom, którzy dokonują rezerwacji
za pośrednictwem ich stron www, najniższe gwarantowane stawki i zachęty, takie
jak bezpłatne bezprzewodowe łącze internetowe (Carvell i Quan 2008; Toh i in.
2011b) po to, aby przynajmniej częściowo móc konkurować z wielkimi, globalnymi platformami OTA.
Platformy pośredniczące oferują usługi turystyczne ze wszystkich etapów
tworzenia łańcucha wartości – od dostarczenia informacji, przez środki transportu do usług hotelowych oraz wynajmu samochodów czy innych (tabela 1).

Przegląd wcześniejszych badań
Większość opracowań na temat internetowych platform pośredniczących w sektorze turystyki, stanowią przeglądy literatury i artykuły koncepcyjne (Pawlicz
2018; Rajs 2008; Buhalis i Jun 2011). Niemniej jednak w ostatnich kilkunastu latach pojawiają się także badania nad zjawiskami towarzyszącymi internetowym
platformom pośredniczącym. Głównym przedmiotem zainteresowań badaczy
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Tabela 1. Przykłady elektronicznych platform pośredniczących w sektorze turystycznym
Typ obiektu/oferty/
produktu
Hotel

Bad and Beakfast
Hostel

Wynajem krótkoterminowy
Wynajem samochodów
Transport lotniczy
Pozostałe usługi

Źródło: opracowanie własne.

Platformy pośredniczące

Booking.com, Hotels.com, Expedia, Orbitz, Cririp
(na rynku chińskim), eHolida, Agoda

FlipKey, Airbnb.com, BedandBreakfast.com, Nocowanie.pl
HostelWorld, HostelCulture, HostelBookers, Gomio
Aribnb.com, FlipKey, Wimdu, 9flats
Rentalcars.com, Opodo, eSKY

Flipo, Blue Sky Travel, Aero, Bravofly, eDreams, BudgetAir,
Opodo, sSKY, Tripsta
GetYourGuide, wakacje.pl, Travelplanet, TripAdvisor

są relacje między usługodawcami a OTA, sposoby działania i strategie mogące
mieć wpływ na maksymalizację zysku każdej ze stron, efektywność kanału dystrybucji, poszukiwanie czynników determinujących jakość świadczonych usług
i platform, a także zadowolenie klienta i powody korzystania z internetowego
kanału pośredniego (Christodoulidou, Connolly i Brewer 2010b; Guo i in. 2014;
Bilotkach i Rupp 2014; Ling i in. 2015). Przeprowadzono także badania dotyczące jakości oferowanych przez OTA usług i opinii klientów w tym temacie (Park,
Gretzel i Sirakaya-Turk 2007; Kim, Kim i Han 2007; Kim i Lee 2008; Kachniewska
2014).
Praktycznie wszyscy autorzy są zgodni co do ogromnych i ciągle rosnących
możliwości międzynarodowych platform pośredniczących. Autorce nie udało się
jednak dotrzeć do żadnych opracowań wprost dotyczących wykorzystania OTA
w internacjonalizacji przedsiębiorstw. Zidentyfikowana luka badawcza w zakresie znaczenia OTA w internacjonalizacji usługowych eksporterów – w tym polskich małych i średnich dostawców usług noclegowych – uzasadnia konieczność
prowadzenia badań w tym zakresie.

Metoda badania i charakterystyka respondentów
Celem badania było określenie potencjału wykorzystania elektronicznych platform pośredniczących w dystrybucji i promocji zagranicznej usług noclegowych
świadczonych przez polskich przedsiębiorców. Przeprowadzony przegląd literatury pozwolił na wskazanie następujących pytań badawczych:
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1)	W jaki sposób przebiega współpraca między elektronicznymi platformami
pośredniczącymi a obiektami noclegowymi?
2)	Jakie kryteria brane są pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o współpracy z platformami pośredniczącymi oraz przy wyborze konkretnej platformy?
3)	Jakie są wady i zalety współpracy z platformami pośredniczącymi w kontekście promocji i dystrybucji usług za granicę?
4)	Jaka będzie pozycja elektronicznych platform pośredniczących w sektorze
turystycznym w przyszłości z perspektywy dostawcy usługi noclegowej?
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W celu uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania przeprowadzono w październiku 2019 r. wywiady pogłębione z przedstawicielami trzech obiektów noclegowych będących dostawcami usług współpracujących z OTA. Każdorazowo przedstawicielem obiektu był albo właściciel, albo dyrektor zarządzający. Wszystkie
podmioty obsługują zarówno klientów z Polski, jak i z zagranicy (udział ok. 10%).
Respondenci zostali wybrani w sposób celowy. Podstawowymi kryteriami doboru była wielkość obiektu (małe i średnie przedsiębiorstwa) i struktura kapitałowa (w całości własność polskich właścicieli) oraz eksport przynajmniej części
świadczonych usług (obsługa gości zagranicznych). Kolejną istotną kwestią była
współpraca z przynajmniej jedną elektroniczną platformą pośredniczącą OTA
o zasięgu ponadnarodowym.
Wszystkie wywiady trwały około 90 minut i zostały utrwalone jako pliki audio, a następnie spisane w postaci transkryptów. Zebrane dane zostały przeanalizowane z wykorzystaniem techniki analizy treści. Charakterystykę badanych
obiektów przedstawiono w tabeli 2.

Wnioski z badań
Wszystkie badane obiekty współpracowały z platformą Booking.com. Dwa zadeklarowały również współpracę z HRS, a tylko jeden – dodatkowo jeszcze z platformami eTravel i Expedia.
Umiędzynarodowienie wszystkich analizowanych przedsiębiorstw – z uwagi
na charakter prowadzonej działalności usługowej – prowadzone jest z zastosowaniem globalnej strategii internacjonalizacji. Oznacza to, że produkt udostępniany
jest w tej samej postaci klientom w skali całego świata. Przeprowadzone wywiady
potwierdziły, że umożliwiła to właśnie współpraca z globalnymi pośrednikami.
Samodzielne wprowadzenie produktu na tak wiele rynków zagranicznych w inny
sposób, przy ograniczonym nakładzie środków finansowych, nie byłoby możliwe.
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Tabela 2. Charakterystyka respondentów
Respondent 1 (R1)

Respondent 2 (R2)

Respondent 3 (R3)

Rok rozpoczęcia
działalności
(działalności
noclegowej)

1996 (2013)

2004

2012

Typ obiektu

nieskategoryzowany

nieskategoryzowany

Liczba miejsc
noclegowych

60 w: budynku
hotelowym,
bungalowie i domkach
letniskowych; łącznie
19 pokoi

60 w 28 pokojach

Hotel
czterogwiazdkowy

woj. podlaskie

woj. mazowieckie

Liczba
pracowników

ok. 10

21 stałych etatów +
pracownicy sezonowi

Klienci
zagraniczni

reprezentanci
wschodnich krajów
Litwa, Łotwa, Estonia,
Rosja, Białoruś, także
turyści z Niemiec,
Fundlandii, USA

Lokalizacja

Sezon

maj–wrzesień

Grupy/klienci
indywidualni

grupy i klienci
indywidualni

Współpraca
z OTA

Booking.com

Źródło: opracowanie własne.

maj–październik

goście zza wschodniej
granicy – Rosjanie,
Białorusini, Litwini,
także z Niemiec, Włoch

grupy i klienci
indywidualni

Booking.com, HRS,
w przeszłości także
Nocowanie.pl

146 w 73 pokojach

woj. mazowieckie
(okolice Warszawy)

48 stałych etatów +
pracownicy sezonowi
wrzesień–maj

osoby spoza granicy
wschodniej, także
Niemcy, Austriacy
i Brytyjczycy, w dalszej
kolejności turyści
z Hiszpanii i Francji,
z Nowej Zelandii,
Austrii i Emiratów
Arabskich
grupy i klienci
indywidualni

Booking.com, HRS,
eTravel i Expedia,
w przeszłości także
Nocowanie.pl
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Forma współpracy z OTA

W badaniu przeanalizowano formę współpracy z OTA. Wszystkie obiekty zadeklarowały podobną formę współpracy w postaci wolnej sprzedaży prowadzonej samodzielnie na profilu firmy na platformie. Nie współpracują na zasadzie
allotmentu czy umowy agencyjnej:
R1: T
 o my zarządzamy sprzedażą na platformie Bookinga, to my udostępniamy pokoje to my wpuszczamy je w ofertach specjalnych, blokujemy, odblokowujemy. Ile chcemy pokoi tyle dajemy do sprzedaży. To
dokładnie tak jak na swoim systemie online.
R2: […] umowa jest tak podpisana, że my sami sobie zarządzamy i tylko
jesteśmy w kontakcie, informujemy.
R3: […] tylko na zasadzie „free sale” [tłum. wolna sprzedaż], sami zarządzamy sprzedażą.
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Ta forma współpracy pozwala na większą elastyczność i daje możliwość kontroli
liczby wprowadzonych do sprzedaży pokoi. Jest to szczególnie istotne w przypadku mniejszych obiektów, które – oprócz obsługi gości indywidualnych – nastawione są na obsługę grup, czego wyraz dają respondenci:
R1: [ …] dużo terminów jest zupełnie wyłączonych w sezonie z Bookingu,
bo grupy są. Jeżeli mamy imprezy, które my sami organizujemy z własnym noclegiem to te terminy wyłączone są ze sprzedaży, ale zarówno
i z Bookingu jak i z naszego systemu rezerwacyjnego. Poza sezonem
odsetek rezerwacji przez Booking jest […] około 80%.
R1: w stosunku do małych obiektów […] to nie ma szans, żeby po prostu
oddać im w allotment część pokoi, bo inaczej grupy nie położymy.
R3: wolę sprzedać pokoje grupie konferencyjnej niż nie przyjąć grupy,
gdyż mi zabraknie trzech pokoi, które musiałam zapewnić OTA.

Obiekty muszą płacić prowizję za każdy sprzedany pokój (Ling i in. 2014). Prowizje naliczane są w momencie dokonania rezerwacji i rozliczane w cyklach miesięcznych z dołu. Od wysokości płaconej prowizji uzależniona jest pozycja obiektu w wyszukiwarce systemu:
R1: s trąca z pozycji właśnie takie blokowanie pokoi no i prowizja niższa.
R3: warunkowanie – dostaniemy większą prowizję będziesz wyżej […]
wyświetla wszystkich, ale tych co płacą więcej i są w geniusie1 częściej.

1

Genius – program lojalnościowy oferowany klientom przez platformę Booking.com.

Międzynarodowe internetowe platformy pośredniczące...

Prowizja płacona na rzecz OTA może wynosić 15–30%. Na jej wysokość ma
wpływ przede wszystkim zakres świadczonych usług. Zgodnie z informacją zawartą na stronie www.partner.booking.com w przypadku platformy Booking.com
pod uwagę brane są także inne kryteria: „Wysokość procentowa prowizji różni
się w zależności od kraju. Średnia stawka prowizji wynosi 15% […] może jednak
różnić się w zależności od typu obiektu oraz lokalizacji.”
W związku z tym wiele przedsiębiorstw, zwłaszcza małych o mniejszej sile
przetargowej, mogłoby odbierać takie stawki jako uciążliwe. Tymczasem to
w przypadku dużych obiektów, w których znaczna część klientów dociera przez
OTA, prowizja może stanowić znaczną kwotę. Respondenci, wykazując różne
podejście do opłat wnoszonych na rzecz OTA, potwierdzają to. Mniejsze obiekty,
traktując współpracę z OTA jako przede wszystkim dodatkowy kanał komunikacyjny (R2: „bardziej traktujemy to jako kanał marketingowy, czy wręcz promocyjny w naszym przypadku”) nie oceniają płaconej prowizji jako bardzo uciążliwej
(R2: „nie zastanawiamy się już nad tym, czy prowizja jest niska czy wysoka. Ważne, że […] coraz więcej mamy – z roku na rok widać, że tych rezerwacji jest więcej,
więc jakby ta prowizja nie przeraża”).
Co więcej prowizja płacona OTA, w wypowiedziach respondentów z mniejszych obiektów wydaje się wydatkiem bardziej uzasadnionym niż część innych
działań promocyjnych.
R2: [ …] postanowiliśmy, że wydajemy pieniądze, które wiemy, że są wydane solidnie. […] Bo jakbyśmy te same pieniądze wydali na ulotki to one
w tej chwili gdzieś pójdą, gdzieś poleżą i nie znaczą nic, a te pieniądze
wydane na te platformy jednak wracają i wiemy, że wracają.

Przedstawiciel większego obiektu (R3) wykazał nieco inne podejście do kwestii
prowizji, podkreślając, że jest to jednak spory koszt R3: „dla mnie koszt Bookinga to jest kilka tysięcy złotych netto miesięcznie […] Jak rezerwowałam wakacje,
ofertę znalazłam na Traveliście, ale zarezerwowałam bezpośrednio z uwagi na
moją świadomość prowizji dla hotelarza i obciążenie”. Jest to często spotykany
głos w przypadku większych obiektów, które wykazują ambiwalentne podejście
do współpracy z OTA. Współpraca ta oznacza bowiem konieczność płacenia wysokich prowizji, jednak rezygnacja z niej – w erze e-commerce – niesie ryzyko
utraty dużego udziału w rynku internetowym. Biorąc pod uwagę to, że pokoje
hotelowe są bardzo „nietrwałe” i nie mogą być zarezerwowane do wykorzystania
w przyszłości (Hung i in. 2010; Stringam i Gerdes 2010), hotele muszą znaleźć
kompromis między potencjalnie wyższymi przychodami z samodzielnego rezer-
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wowania pokoi a niższymi przychodami z ich sprzedaży przez OTA, co potwierdzają wypowiedzi respondentów R3 i R1:
R3: [ …] duży może więcej, a większy może jeszcze więcej i to jest chyba
kwestia globalizacji zasięgu. Na pewno jest. Gdyby nie było Bookinga, ktoś kto by wpisał hotel X znalazłby nas na pierwszym miejscu,
wszedłby na naszą stronę, zarezerwowałby to przez nasz system
online na naszym silniku rezerwacyjnym, ja tam nie mam 15% prowizji […].
R1: sprzedaż jest zwiększona i to, że odblokowujemy pokoje, jeżeli się nie
sprzedały, czy na przykład był niedojazd – możemy je od razu wrzucić
do sprzedaży.
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Jednakże od dłuższego czasu badany obiekt skategoryzowany prowadzi działania
zmierzające mimo wszystko do ograniczenia wysokości prowizji płaconej do OTA.
R3: „staramy się tych gości, którzy przychodzą przez OTA zachęcić do bezpośredniej rezerwacji. W dużej części się to udaje, pracujemy nad tym od dwóch lat, tak
dość intensywnie.”
Przedstawiciele obiektów narzekali na procedury odzyskiwania nienależnie
naliczonych prowizji:
R1: 	[…] Prowizja jest od razu naliczona po wpłynięciu rezerwacji. Jeżeli
jest niedojazd to kontrola i odzyskanie prowizji naliczonej leży po naszej stronie. Czasem się trzeba nadzwonić i tego dopominać […].
R3:	Jeśli klienci nie dojeżdżają, to trzeba przez Bookinga załatwiać i niestety w 80% przypadków, nawet więcej jest to nieściągalne.

Podsumowanie analizy formy współpracy z OTA zawiera tabela 3. Jednoznacznie
wskazano, że wielkość obiektu, zasoby finansowe i zakres świadczonych usług
różnicują postawy respondentów. Wszystkie badane podmioty dążą jednak do
ograniczenia nadmiernego uzależnienia od OTA i pozostawienia swobody w kreowaniu swojej pozycji na platformie, z którą współpracują.

Kryteria wyboru oraz wady i zalety OTA w internacjonalizacji

Popularność OTA spowodowała, że odgrywają one coraz istotniejszą rolę w systemach dystrybucji hoteli. Efektywne i wygodne OTA mogą przyciągnąć dużą liczbę
klientów i poprawić wskaźniki obłożenia (Guo i in. 2014; Kracht i Wang 2010).
Podkreślają to także respondenci – R1: „Zwiększają się rezerwacje i zwiększa się
sprzedaż, także za granicę”, „nie jestem w stanie dotrzeć do tylu turystów o tak
szerokim zasięgu własnymi koszami promocji”.

Międzynarodowe internetowe platformy pośredniczące...

Tabela 3. Formy współpracy z OTA i ocena ponoszonych kosztów
Forma
współpracy

Elastyczność
i możliwość
kontroli
Prowizja

Wielkość
płaconej prowizji wpływa
na pozycję
i widoczność
w platformie
Krytyka
wielkości
prowizji

Postrzeganie
OTA jako
konkurenta

Respondent 1 (R1)

Respondent 2 (R2)

Respondent 3 (R3)

wolna sprzedaż;
samodzielne zarządzanie udostępnioną
powierzchnią sprzedażową

wolna sprzedaż;
samodzielne zarządzanie udostępnioną
powierzchnią sprzedażową

wolna sprzedaż;
samodzielne zarządzanie udostępnioną
powierzchnią sprzedażową

+

Brak informacji w
wywiadzie

+

Naliczana w momencie Naliczana w momencie Naliczana w momencie
rezerwacji
rezerwacji
rezerwacji
+

Brak informacji
w wywiadzie

+

Prowizja traktowana
jak koszt marketingowy; korzyści przewyższają koszty

Prowizja traktowana
jak koszt marketingowy; korzyści przewyższają koszty

Duża uciążliwość kosztów prowizji

nie

tak

Ocena neutralna

Duża uciążliwość

nie

Łatwość proce- Duża uciążliwość
dur reklamacyjnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie wypowiedzi respondentów.

Współpraca z platformami pośredniczącymi może dostarczyć także wielu innych korzyści usługodawcom. W związku z tym wybór OTA to bardziej złożona
kwestia niż tylko ocena kosztów wynikających z obecności w danym kanale dystrybucyjnym. OTA oferują dużo więcej niż zwykła sprzedaż i powinny być analizowane jako rozbudowane kanały marketingowe kreujące pozycję przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez nie produktów. Korzystanie z OTA, która pasuje do
danej firmy, może również stworzyć tzw. efekt billboardu, dzięki któremu firma
staje się bardziej znana i wyszukiwana online ze względu na swoją obecność na
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internetowej witrynie OTA. Z tego powodu wszystkie analizowane firmy wybrały
jako podstawowego partnera platformę Booking.com, która obecnie ma największy globalny zasięg. Takie działanie wspiera realizację strategii globalnej internacjonalizacji.
Dla badanego hotelu OTA jest to (R3) „głównie kanał marketingowy”, a szczególnie promocyjny (R3): „myślę, że firma nie byłaby w stanie wypromować się tak
mocno na świecie bez współpracy z nimi”. Natomiast z deklaracji wynika, że nie
chcą, aby OTA były głównym kanałem sprzedażowym:
R3: 	jak otwieraliśmy hotel to, było to wyższe pozycjonowanie, to są te budżety marketingowe, które oni posiadają; my nie jesteśmy hotelem
sieciowym, to jest prywatna inwestycja także nie mamy milionów na
marketing. Po iluś tam latach jesteśmy w stanie wysoko pozycjonować
się z poziomu SEO, natomiast jak zaczynaliśmy nie było tak łatwo […].

Mniejsze obiekty także dostrzegają możliwość budowania własnej pozycji na
współpracy z OTA:
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R2: 	naszym zdaniem tutaj budujemy swoją pozycję przy OTA, bo my jesteśmy małym obiektem i długo zabiegaliśmy o to, żeby zaistnieć. Wydaje
nam się, że to też jest tak, że nie chcemy konkurować z dużymi hotelami, bo my mamy zupełnie inną ofertę niż duże hotele, ale jesteśmy trochę na uboczu i trudno było nas znaleźć do niedawna, bo nie mogliśmy
poradzić sobie z mapami google.

lub podkreślają:

R1: 	Proszę sobie wyobrazić promocję na tylu rynkach. […] to jest w zasadzie niemożliwe. Jak to jeździć wszędzie na targi? Wszędzie to znaczy
do dużych ośrodków. A co z mniejszymi ośrodkami? Nie ma szans.

Potwierdzeniem tego, że OTA mogą być traktowane jako platformy informacyjne
o dużych zasięgach są wypowiedzi respondentów:
R3: 	sporo klientów się decyduje na to, że nawet jak znajdą nas na Bookingu
to i tak wolą zadzwonić. Ja osobiście jak szukam gdziekolwiek obiektu
do wyjazdu to też robię search na Bookingu czytam opinie, przeglądam
zdjęcia opis obiektu, ale nie rezerwuję na Bookingu [...].
R3: 	goście traktują platformy jak punkt informacyjny [...].
R1: 	czasem jest tak że ktoś wynajduje obiekt na Bookingu i dzwoni bezpośrednio do obiektów chcąc uzyskać niższą cenę.

Międzynarodowe internetowe platformy pośredniczące...

Większość OTA oferuje także możliwość oceny prezentowanych ofert. Opinie wydawane przez samych klientów cieszą się sporym zainteresowaniem i odbierane
są jako obiektywne, a przez to szczególnie wiarygodne, co potwierdza respondent:
R1: 	[…] mamy też takich gości, którzy informują nawet w recepcji, że wybierali obiekt kierując się wysoką oceną, bo takich obiektów szukają.
[…] Oceny na Bookingu są bardzo ważne, w tej chwili już myślę z poziomu gościa, tak jak ja wybieram inne obiekty to przyznaję, że też się
kieruję ocenami i dużo tutaj gości takich jest którzy się kierują. No bo
można zamieścić super zdjęcia a potem po przyjeździe prawda okazuje
się inna. A to można skonfrontować na podstawie ocen, na podstawie
opinii czy faktycznie tak jest czy nie.

Respondent R3 potwierdza, że „dla wielu ludzi jest to punkt odniesienia”.
Przy wyborze platformy warto, jednakże, zweryfikować w jaki sposób przebiega proces wystawiania ocen i kto faktycznie takowe może dodawać oraz czy
istnieje możliwość reklamowania nieuczciwych wpisów. Respondenci zgodnie
wskazali, że nie wszystkie opinie tworzone są w przejrzysty sposób, a czasem
zdarzają się też błędy.
R3: 	swego czasu było to w miarę wiarygodne, w tej chwili całkiem spora
część ludzi zrobiła sobie z tego sposób na życie. Ja jako hotelarz otrzymując informację, że w trakcie pobytu nie zgłaszał kompletnie nic gość,
po czym dostaję maila z jego niezadowoleniem i informacją, że „zostanę zaraz opisana tu, tu i tu co proponuję w zamian?”. Sposób na życie
i zastraszenie i niestety coraz więcej hotelarzy się z tym spotyka i boryka.
R2: 	[…] wiadomo, że różne są te oceny, ale mi się wydaje, po wpisach też
widać, czy ta ocena jest rzeczywiście realna, czy zdarzały nam się oceny, które wstawiała nam konkurencja. To od razu wiadomo, kiedy pisze
konkurencja.
R1: 	wiadomo, że oceny, opinie czasem są w ogóle niesłuszne […] niewłaściwe opinie? w zasadzie nic Booking z tym nie robi. […] jeżeli np. gość
zagraniczny podróżuje, ma długą podróż i robi sobie rezerwację, albo
na długo wcześniej, albo nawet z jednego punktu do drugiego kończy
podróż i Booking się upomina o wystawienie opinii i gość wystawia
opinię, na przykład nawet w stosunku do naszego obiektu, że wszystko fajnie tylko szkoda że łazienka była współdzielona z kim innym. Co
kompletnie nie ma miejsca u nas, w naszym obiekcie. Więc przedstawiciel z Bookingu tłumaczy to w ten sposób „no tak oni zapominają, który
to był obiekt, więc mylą się w opiniach w stosunku do obiektu […]”.
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Badani podnosili, że istnieją różnice w umieszczanych opiniach przez klientów z Polski i z zagranicy. Respondent R1 wskazał: „To turyści krajowi bardziej
oszczędni są w dawaniu wysokich opinii w stosunku do turystów zagranicznych”,
co potwierdził także respondent R3: „Polacy są głównie niezadowoleni, [...] obcokrajowcy dużo częściej piszą.”
Ponieważ opinie są istotnym kanałem komunikacji mającym wpływ na wizerunek firmy, konieczne jest ciągłe śledzenie prezentowanych treści. Publikowane
oceny mogą stanowić istotne źródło informacji na temat postrzeganego poziomu
świadczonych usług, ale także inspirację dla wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań oczekiwanych przez klientów. Potwierdzają to wypowiedzi respondentów:
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R1: 	Nasz obiekt bierze to pod uwagę i staramy się też wyciągać wnioski.
To nie jest tak, że wszystkie opinie są spowodowane tym, że ktoś się
czepia, czy coś mu się nie podobało, bo miał zły dzień. Raczej sobie
bierzemy te konstruktywne uwagi i złe opinie do serca. Staramy się to
wyprostować.
R3:	analizujemy każdą sytuację, poza tym śledzimy też raport ankiet i śledzimy komentarze, opinie na Facebooku i na Bookingu, bo tam można
zamieścić na nasz temat opinie i jesteśmy na tyle niedużym hotelem,
że jesteśmy w stanie odtworzyć sytuacje, miejsca w miarę wcześnie
jak to się pojawi. Pracujemy nad tym, analizujemy, to jest istotne źródło informacji, tak samo jak ankieta oceniająca nasze usługi czy maile
z niezadowoleniem gościa też jest to wszystko analizowane.
R2:	opinie to […] informacje dla klienta, ale informacje też dla nas. Nie
ukrywam, że było to trudne, bo baliśmy się trochę o oceny, baliśmy się,
bo wiadomo, że różne są te oceny […]. Ale dla nas te oceny są też podpowiedzią. Robimy wszystko, żeby opinie były dobre. Oceny nas motywują, zależy nam na tym, czytamy oceny...

Ponieważ dzięki przedstawieniu w jednym miejscu ofert wielu usługodawców,
klient ma nieograniczoną możliwość porównywania poziomów cen. Może to
prowadzić do wymuszonego ich obniżania. Potwierdza to respondent R3, który
w wadach OTA wymienia między innymi „zaniżanie cen”. Warto zwrócić uwagę
jak bardzo wrażliwi cenowo (elastyczność cenowa) są adresaci oferty. Im wyższy
poziom elastyczności cenowej cechuje odbiorców, tym trudniej będzie pozyskać
klientów przy wysokim oferowanym poziomie cen. Respondenci wskazali, że
w przypadku usług noclegowych, zbyt niskie ceny mogą jednak świadczyć o niskiej jakości oferty, a dodatkowo przyciągać klientów, którzy nie pasują do grupy
docelowej obiektu.

Międzynarodowe internetowe platformy pośredniczące...

R2: 	bo ponieważ tanio to jest też ryzyko, że przyjeżdżają goście, którzy
mogą stwarzać duże problemy. I cena tak naprawdę z pozycji obiektu
naszego, ale też wiem, że innych niekoniecznie najniższa cena. Dlatego,
że cena jest wyznacznikiem jakości. […] nie można zejść poniżej poziomu i nie można usług ani tego co mamy sprzedawać tanio, bo […] niska
cena w ofercie też o niczym dobrym nie świadczy.
R2: 	bardzo często jak przeglądają goście ofertę przez Booking.com albo
HRS mamy różne pokoje to po pierwsze sprzedają się te najdroższe.
Mamy apartament np. nawet jeśli jest jedna osoba, czyli to też jest takie
potwierdzenie, że jednak ta cena jest wyznacznikiem […].
R3: 	niejednokrotnie wyższa cena motywuje klienta do zakupu. Byłem
w czterogwiazdkowym hotelu zapłaciłem 5 stów, to jest kasa! I my monitorujemy konkurencję. Pamiętam, że swego czasu sporo obniżaliśmy
w stosunku do konkurencji, ale to właśnie dwa lata temu podjęliśmy
decyzję, że odwrotnie. Konkurencja to widzi. Mają wysoką cenę to znaczy, że mają duże obłożenie.

Należy pamiętać, że wejście na OTA to także wystawienie oferty na odbiór dużo
większego audytorium niż ma to miejsce wyłącznie we własnym kanale np. na firmowej stronie www i ułatwia to w znacznym stopniu wzajemne śledzenie oferty
przez konkurentów. Potwierdza to wypowiedź respondenta R3: „to jest kanał obserwacji konkurencji, przede wszystkim obserwacji konkurencji, przede wszystkim monitorujemy […] obserwujemy ceny, poziom obłożenia, jakość, wszystko”.
Ważnym czynnikiem wyboru OTA powinna być także forma prezentacji oferty
i jej zgodność z tożsamością przedsiębiorstwa oraz z docelowym preferowanym
wizerunkiem. Respondenci zauważyli, że platformy z którymi współpracują wymuszają sposób prezentacji oferty i nie pozwalają na wiele odstępstw od ustalonych szablonów.
R1: 	Tam jest trudna kwestia, bo myśmy nawet wysyłali opisy w języku angielskim, bo tam jest najpierw angielski a potem tłumaczenie na polski
[…]. Nie jesteśmy do końca zadowoleni z naszego opisu na Bookingu
i wysłaliśmy wielokrotnie do nich prośby […] oni mają standardy i nie
można sobie wypisać co my chcemy. Oni mają standardy i to oni wypisują i nie godzą się na częste zmiany tego opisu. Bo dla nich to jest
skomplikowane to jest w kilkunastu, kilkudziesięciu językach, więc oni
to muszą przetłumaczyć […], ale nie ma dowodów na to, że od tego opisu, który oni zamieścili, my mamy mniejszą sprzedaż po prostu nam się
wydaje, że parę drobnych kosmetycznych zmian w tym opisie brzmiałoby lepiej i bardziej zachęcająco […].
R2:	zawsze jest tak że chciałoby się to napisać ładniej, ale to jest kwestia liczby słów albo tego co chcemy pokazać, o czym chcemy powiedzieć […].
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R3:	oznaczenia są tak zerojedynkowe, że czasami trzeba dodając obiekt odklikać sobie, że jest albo nie ma czegoś. […] nie ma wersji pośrednich
i nie ma po prostu możliwości porozmawiania z nimi o tym, że to wcale
tak do końca nie jest.

Jednak respondenci dostrzegając znaczne oszczędności wynikające z przejęcia
choćby obowiązków związanych z tłumaczeniem prezentowanych treści, godzą
się na zaproponowaną przez OTA formę:
R1:	nie płacę za tłumaczenia, dlatego też jest, jak jest, tak zostało.
R2:	[…] my pisaliśmy słowa, tekst a oni to tłumaczyli.
R3:	z jednej strony jest to jakieś ułatwienie, że nie trzeba tłumaczyć,
a z drugiej strony przetłumaczą sobie tak jak im pasuje, nie mamy na
to wpływu […] tak zdecydowanie jest to na pewno dużym ułatwieniem,
bo na pewno nie tłumaczylibyśmy tego na wszystkie języki świata.
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Elektroniczne platformy pośredniczące z uwagi na sposób prezentacji, oferowane
poziomy cen, formy zakupów i transakcji są też różnie pozycjonowane, a odbiór
ich marek jest postrzegany odmiennie. Obecność na różnych platformach może
zatem prowadzić do skierowania oferty do różnych grup docelowych. Respondenci podkreślali, że nie wszystkie segmenty rynku turystycznego są ich grupami
docelowymi i dlatego jest to jedno z kryteriów wyboru kanału pośredniczącego.
R3:	tak myślę, że tak to się wybiera [dot. OTA – przyp. aut.], na przykład ta
sprzedaż grupowa – Grupon to nie bardzo […] był fatalny, dla nas żadna korzyść, na początku działalności wypełniało nam puste pokoje [...],
a Booking to jest średnia klasa, to jest taka średnia z plusem, klient
zagraniczny z Bookinga zawsze skorzysta z usług dodatkowych.
R2:	Była też taka tania platforma na zasadzie bookingu i… znajoma… przez
jakiś czas była tam sprzedawała swoje pokoje i swoją ofertę i… ponieważ tanio to jest też ryzyko, że przyjeżdżają goście, którzy mogą stwarzać duże problemy […].

Wybór OTA o silnej, ugruntowanej pozycji rynkowej może dla niewielkiego i słabo rozpoznanego przedsiębiorcy dopiero wchodzącego na dany rynek okazać się
dużym wsparciem, buduje zaufanie i daje szanse na podniesienie wiarygodności
oferty.
Potwierdzają to, wcześniej już cytowane wypowiedzi respondenta R2: „naszym zdaniem tutaj budujemy swoją pozycję przy OTA, bo my jesteśmy małym
obiektem i długo zabiegaliśmy o to, żeby zaistnieć”, czy „rozmawiałam kiedyś
z takim gościem nie pamiętam czy z Niemiec, czy z Estonii, który mówił, że on
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zdecydowanie woli robić rezerwację przez Booking, bo to jest gwarantowana rezerwacja”.
Przedstawicielka jednego z badanych hoteli podkreśliła, że istnieje różnica
między obiektem kategoryzowanym i niekategoryzowanym.
R3: 	myślę, że […] to, że jest określona procedura, jest określona kategoryzacja, niesie za sobą pewne konsekwencje, obiekt jest kategoryzowany – to musi spełniać pewne warunki, nie oszukujmy się… trzeba
spełnić jakieś minimum, które musi być spełnione wszędzie. Za to na
pewno uważam, że w przypadku obiektów nieskategoryzowanych, Booking dla gościa będzie gwarancją, że obiekt jest i jest w miarę bezpiecznie.

Obawy konsumentów dotyczące bezpieczeństwa online, prywatności i przeciążenia informacjami utrudniają obecność dostawców w Internecie (Gilbert i in.
2005; Law i Lau 2004). Dlatego też niezmiernie istotną kwestią jest wiarygodność
samej platformy, w której dokonywana jest transakcja, ale także sposób jej zawarcia. Jednym z czynników często branych pod uwagę jest moment wymagalności
płatności (przed przyjazdem/w obiekcie po przyjeździe) i sposób jej dokonania
(przelew, karta kredytowa).
OTA nie podnoszą jedynie wiarygodności obiektu, ale także weryfikują klienta. Przez podanie informacji o sobie oraz często wskazując numeru karty kredytowej, przestaje on być anonimowy. W związku z tym w pewnym sensie zapewnia
to także bezpieczeństwo transakcji dla samego usługodawcy, co potwierdza wypowiedź R3: „ta automatyczna weryfikacja karty, jeśli poda Pani złą kartę, albo
nieważną, to system to wyłapie. Nie założy Pani rezerwacji”.
Kolejnym istotnym kryterium jest szansa na zwiększenie wielkości sprzedaży
i wejścia na nowe rynki, które nie były dostępne w dotychczasowych kanałach
sprzedażowych i komunikacyjnych. W dużej mierze uzależnione jest to od wielkości oferty zgromadzonej w danej OTA, ale także od jej rozpoznawalności i popularności na danym rynku.
R1: 	Jednak to jest duża platforma i dla tych gości, a szczególnie z zagranicy,
to ona jest dostępna bardziej niż nasz system rezerwacji co tu dużo
mówić […] dzięki tego typu platformom można poszerzyć sprzedaż zagraniczną.
R3: 	W dużej mierze pewnie by się klienci nie pojawili.
R2:	Myślę, że firma nie byłaby w stanie wypromować się tak mocno na
świecie bez współpracy z nimi.

131

Elżbieta Wąsowicz-Zaborek

132

Bardzo ważnym elementem, który należy brać pod uwagę przy wyborze OTA
jest możliwość znalezienia nowych klientów dla zbudowania relacji z adresatami oferty. W wielu sytuacjach kontakt za pośrednictwem platformy stanowi
pierwsze spotkanie z przedsiębiorstwem. Łatwość znalezienia poszukiwanych
informacji, szybkość i bezproblemowość sfinalizowania transakcji mogą stanowić pierwszy krok do zbudowania zadowolenia klienta, a w dalszej kolejności
– do lojalności. Platformy dystrybucyjne prowadzone przez zewnętrzne podmioty mogą zapewnić widoczność, a umieszczenie na platformie OTA może
w dłuższej perspektywie zapewnić więcej bezpośrednich rezerwacji na własnej
stronie internetowej. Klienci, którzy znają już obiekt prawdopodobnie częściej
wybiorą bezpośredni kanał dystrybucji, na co wskazuje wypowiedź respondenta R2: „ktoś rezerwuje u nas po pierwsze przez Booking i potem ci goście
wracają, ale już nie rezerwują przez Booking tylko bezpośrednio – mailowo lub
telefonicznie”.
Zestawienie czynników oceny OTA oraz kryteriów branych pod uwagę przy
wyborze platformy zaprezentowano na poniższym rysunku podsumowującym
wypowiedzi respondentów.
Poproszono także respondentów o wyrażenie opinii na temat możliwości
dalszego rozwoju sprzedaży zagranicznej i przyszłości OTA. Byli oni zgodni, co
do ogromnego znaczenia elektronicznych platform pośredniczących jako kanałów w promocji i dystrybucji usług noclegowych na rynkach międzynarodowych.
Przewidują dalszy rozwój sprzedaży za granicę z wykorzystaniem tego kanału
np. R2: „Sprzedaż przez platformy za granicę rośnie […], mam nadzieję, że dalej
będzie rosła” lub R3: jeśli chodzi o gościa indywidualnego myślę, że to się będzie
utrzymywało”. Jednocześnie wskazują oni na ogromną szansę, ale też wyzwanie,

Rysunek 1. Kryteria oceny międzynarodowych platform pośredniczących w turystyce.
Źródło: opracowanie własne.
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jakim jest współpraca z OTA – R1: „tak cały czas widzę, że to jest przyszłość, nad
którą trzeba intensywnie, permanentnie pracować i obserwować”.
Jako główne przyczyny podawano łatwość i szybkość wyszukania oferty i dokonania rezerwacji po stronie klienta, nie tylko za pomocą strony internetowej,
ale także aplikacji mobilnej, co zapewnia także większą elastyczność. Odpowiada
to oczekiwaniom strony popytowej rynku.
R3: 	[…] z racji tego jakie mamy społeczeństwo, to, że jesteśmy coraz bardziej mobilni, coraz bardziej online to, że robimy zakupy z telefonu, że
mamy na wszytko apkę.
R2: 	tak, łatwo dostępny, na aplikacji na telefon, czyli nie muszę zasiadać do
komputera […] rzeczywiście musi być szybko i sprawnie, krótka informacja. Ludzie szybko podejmują decyzje i porównują też ceny.

Nagromadzenie wielu ofert w jednym miejscu jest też istotne z punktu widzenia
klienta, który nie musi obecnie przeszukiwać wielu stron z ofertami.
Wszyscy respondenci potwierdzają, że OTA są platformami B2C2. Goście rezerwujący usługi to klienci indywidualni. Dlatego też, w przypadku obiektów, które nastawione są także na organizację imprez i obsługę grup zorganizowanych,
OTA nie sprawdzą się jako kanał sprzedażowy. Konieczność ustalenia szczegółów
kontraktu i elementów usługi wymusza sprzedaż osobistą. Przy czym nie obniża
to ciągle znaczenia OTA jako kanału komunikacyjnego:
R1: 	na wyłączność na pewno nie. Nie, bo to jest turysta indywidualny. Nie
mieliśmy przez Booking nigdy żadnej grupy. Jeżeli nawet przyjeżdża
więcej gości to jeden rezerwuje i ktoś z nim podróżuje i to jest rezerwacja na jedną osobę dla większej grupy, ale to nie są grupy większe
niż 8, 10 osób. Więc na pewno nie […], to są przede wszystkim turyści
indywidualni najczęściej na jednodobowe, dwudobowe noclegi.

Respondenci deklarują, że w obecnej sytuacji rynkowej i przy obecnych zachowaniach klientów, brak współpracy z OTA może prowadzić do marginalizacji firmy.
Nie chcą, jednakże rezygnować z własnych systemów rezerwacyjnych, które są
dla nich znacznie tańszym kanałem sprzedażowym. Niestety nie są równie efektywne, jeśli chodzi o promocję i nie są w stanie równie efektywnie pozycjonować
się w wyszukiwarkach internetowych (SEM)3.
2
B2C (z j. ang. Business to Consumer) – model nastawiony na bezpośrednią relację z klientem indywidualnym.
3
SEM (z j. ang. Search Engine Machine – wyszukiwarki internetowe), np. Google.
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Internetowe platformy pośredniczące w sektorze turystycznym, choć istnieją
od stosunkowo niedawna (pierwsze powstawały pod koniec lat 90 ubiegłego
wieku), stanowią dziś jeden z najprężniej rozwijających się kanałów dystrybucyjnych. Wyniki przeprowadzonych badań eksploracyjnych wskazują także na
bardzo istotną ich rolę jako kanału informacji marketingowej. Chodzi tu zarówno o przekazywanie przez usługodawców informacji do klienta docelowego, jak
i zbieranie informacji zwrotnej od nich (np. przez opinie publikowane na temat
oferowanych usług).
Im większy obiekt, tym bardziej uciążliwa okazuje się współpraca z OTA. Wynika to głównie z wyższych kosztów, ponoszonych w związku z dokonywanymi
za pomocą OTA transakcjami. Podkreślane w wywiadach procedury reklamacyjne oraz te związane z komunikacją z platformą, przy większej skali działalności,
a przez to częstości korzystania z tychże, stają się także bardziej uciążliwe.
Z tego też powodu duże sieci hotelarskie, dysponujące wyższymi budżetami
na działalność marketingową, rozbudowują i pozycjonują własne systemy rezerwacyjne. Systemy sieci Marriott czy Hilton – największych marek hotelowych
świata – z powodzeniem ciągle konkurują nawet z największymi OTA. Niemniej
jednak obiekty tych marek są dostępne także na platformach pośredniczących. Potwierdza to dodatkowo świadomość roli, jaką odgrywa ten kanał. Niejednokrotnie
jest on miejscem pierwszego kontaktu z daną ofertą, usługą czy marką. Obecność
na platformie pozwala zatem dotrzeć do klienta niezdecydowanego, nieznającego
oferty lub tego, który często z braku świadomości lub dla własnej wygody nie korzysta z innych form poszukiwania informacji, czy też zakupu oferty.
Mniejsze podmioty wskazują bardziej optymistyczne podejście do współpracy z OTA. Koszty związane z prowizją nie są w ich przypadku tak wysokie.
Zdecydowanie są niższe od tych, które musieliby ponosić, aby dotrzeć do klientów innymi kanałami informacyjnymi i sprzedażowymi. Nie do przecenienia jest
także unikalna możliwość pozycjonowania oferty w wyszukiwarkach internetowych. Osiągnięcie wysokiej pozycji dla wielu obiektów nie byłoby możliwe bez
współpracy z OTA. Kolejną ważną kwestią w przypadku mniejszych – a szczególnie nieskategoryzowanych obiektów noclegowych – jest wiarygodność, jaką
daje umieszczenie informacji o ofercie na dużej, znanej platformie. Z punktu
widzenia klienta może to podnosić poczucie bezpieczeństwa dokonywanych
transakcji. Z jednej strony weryfikacja obiektów dokonywana przez OTA oraz
publikowane na większości z nich opinie klientów, wskazują na poziom świadczonych usług, a często potwierdzają istnienie danego obiektu w ogóle. Z drugiej
zaś strony OTA dokonują także weryfikacji samych klientów, przez konieczność
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rejestracji podstawowych danych, także często danych do finalizacji płatności
(podanie numeru karty kredytowej). Zabezpiecza to usługodawcę przed potencjalnymi nieuczciwymi zachowaniami klientów i próbami wymuszeń czy nawet
kradzieży usług.
Przeprowadzone badanie eksploracyjne potwierdza zasadność rozpatrywania OTA jako jednego z podstawowych kanałów wprowadzania oferty na zagraniczne rynki. Globalne zasięgi wielu platform pośredniczących dostarczają unikalną i niespotykaną do tej pory na tę skalę możliwość dotarcia do klientów we
wszystkich zakątkach świata.
Niniejsza analiza może stanowić pierwszy etap i punkt wyjścia do dalszych
badań przeprowadzonych na reprezentatywnej próbie usługodawców korzystających z usług OTA.
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