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Współczesny świat staje się coraz bardziej wie-
lopłaszczyznowy i złożony, wymagając tym sa-
mym interdyscyplinarnego podejścia do analiz 
występujących w nim zjawisk. Natężenie glo-
balizacji, znaczący rozwój technologii, kwestie 
ekologiczne, procesy integracji europejskiej, 
opór kultur podporządkowanych w zderze-
niu cywilizacji, wreszcie kryzys ekonomiczny 
z końca pierwszej dekady XXI wieku – wszystko 
to przyczyniło się do nowego ukształtowania 
instytucji i samych społeczeństw, a w konse-
kwencji doprowadziło do pojawienia się no-
wych typów zachowań ludzi. 

Naszą misją jest interdyscyplinarne opisywanie 
świata, a wizją stworzenie platformy pomiędzy 
nauką i biznesem.

Zapraszamy naukowców oraz praktyków 
do publikowania swoich analiz, przemyśleń 
i refleksji, a także wszystkich zainteresowanych 
stawiających swoje pierwsze kroki ku budowie 
satysfakcjonującej kariery naukowej lub bizne-
sowej.

Podziel się swoimi badaniami, wiedzą                 
i doświadczeniem!

www.kwartalnikrsk.pl
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Joanna Krupa, Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Społeczno-ekonomiczne studium przypadku motywów  
uczestnictwa w nowej formie turystyki przygodowej  
– Downhillu 

Socio-economic case study of the motives of participating  
in the new form of adventure tourism – Downhill

This article deals with the subject of tourist activity in the 
field of adventure tourism among Downhill participants. The aim 
of the article is to learn about the motives of tourist activity among 
Downillians. The social and economic side of practicing this form 
of tourism through such a refined research group has been analyz-
ed. The author is based on the assumption that Downhill players 
are mainly driven by the tourist’s desire to experience strong emo-
tions in attractive tourist areas, are focused on deepening relation-
ships with downhill participants, and the basis of this tourism and 
sport are income. The empirical material was collected using the 
form of ten random interviews with a list of wanted information. 

Keywords: adventure tourism, tourist activity, themes, Downhill.

Niniejszy artykuł porusza tematykę aktywności turystycznej 
w zakresie turystyki przygodowej. Celem artykułu jest poznanie 
motywów aktywności turystycznej wśród Downillowców. Została 
przeanalizowana społeczna i ekonomiczna strona uprawiania tej 
formy turystyki przez tak uściśloną grupę badaną. Autorka bazuje na 
przypuszczeniu, iż Downhillowcy głównie kierują się w uprawianiu 
aktywności turystycznej chęcią przeżywania silnych emocji w atrak-
cyjnych turystycznie terenach, nastawieni są na pogłębianie relacji 
ze współuczestnikami Downhillu, a podstawą tej turystyki i sportu są 
dochody. Materiał empiryczny został zebrany za pomocą dziesięciu 
wywiadów swobodnych z listą poszukiwanych informacji.

Słowa kluczowe: turystyka przygodowa, aktywność turystyczna, 
motywy, Downhill.

Typ artykułu: studium przypadku (case study).

Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.

Cytowanie: Krupa J., (2018) Społeczno-ekonomiczne studium przypadku motywów uczestnictwa w nowej formie turystyki przygodowej – Downhillu, „Rynek-
-Społeczeństwo-Kultura” nr 3(29)/2018, s. 6-10, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-3-2018/RSK-3-2018-Krupa-Spoleczno-ekonomiczne-studium-przypad-
ku-Downhillu.pdf
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Turystyka towarzyszy każdemu człowiekowi. Sport również jest 
każdemu doskonale znany i często lubiany. Jednak są takie dyscypli-
ny sportowe, które są w stanie pogodzić dwa wyżej wymienione ele-
menty, nad którymi autorka pochyla się w trakcie niniejszego arty-
kułu. Artykuł dotyczy coraz bardziej popularnej dyscypliny sportów 
rowerowych, jaką jest Downhill. Szybki i ekstremalny zjazd ciężkim 
rowerem w dół to nie tylko widowiskowe kilka sekund wstrzymania 
oddechu. Jest również przyczynkiem do stworzenia badań, które 
mogą wszystkim ludziom przybliżyć dość nowy temat. Przeprowa-
dzenie wywiadów swobodnych z uczestnikami Downhillu pozwoli 
uzyskać obszerny materiał empiryczny oraz stworzyć dotąd niepo-
dejmowany obraz niebezpiecznej dyscypliny sportu rowerowego. 
Zebrany materiał pozwoli również na weryfikację hipotez założo-
nych przez autorkę, iż Downhillowcy, reprezentanci turystyki przy-
godowej, głównie kierują się w uprawianiu aktywności turystycznej 
chęcią przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych turystycznie te-
renach, nastawieni są na pogłębianie relacji ze współuczestnikami 
Downhillu, a podstawą tej turystyki i sportu są dochody.

Przegląd literatury

Na początku rozważań o pojęciu turystyki warto przytoczyć ety-
mologię tego słowa. Słowo „turystyka” pochodzi od francuskiego 
słowa „tour”, które zostało przyjęte przez język angielski. Oznacza to 

wycieczkę lub podróż, które kończą się powrotem do punktu wyjścia. 
Potoczne rozumienie słowa turystyka ukształtowało się w średnio-
wieczu i było tożsame z wędrówkami krajoznawczymi, uprawianiem 
sportu i podróżami dla przyjemności. W XX wieku definicja turystyki 
przeszła dynamiczny rozwój. Było to efektem przemian społeczno-de-
mograficznych, których część stanowiła turystyka (Gołembski 2005). 
Turystyka jest przejawem a zarazem formą ludzkiej aktywności. Istotę 
zjawiska w ujęciu społecznym wyznaczają cele wyjazdu, a w ujęciu go-
spodarczym określają działania w sferze obsługi ruchu turystycznego. 
Wszystkie te działania mają umożliwiać realizację podstawowych ce-
lów wyjazdu. Turystyka jest zjawiskiem dynamicznym, ponieważ wie-
lość, różnorodność i zmienność zjawiska takim je czynią. Cele wypraw 
turystycznych zmieniały się na przestrzeni wieków, hierarchia i struk-
tura zależała od wielu czynników otoczenia, poziomu oraz warunków 
życia, świadomości społecznej oraz procesu i rozwoju turystyki, infra-
struktury turystycznej, poziomu zagospodarowania itp. (Gołembski 
2005). Turystyka obfituje w bogactwo różnorodności, a skutkiem wy-
praw jest możliwość poznania kraju i świata, innych ciekawych ludzi, 
zabytków, historii, obcych kultur, bogaci umysł i osobowość turysty, 
rozwija również nowe potrzeby. Wszystkie wymienione cechy tury-
styki, jej różnorodność i możliwości poznawcze, wieloaspektowość 
w wymiarze społecznym, gospodarczym, kulturowym i przyrodni-
czym czyni to pojęcie trudnym w definiowaniu. Turystyka niesie inne 
znaczenie dla socjologa, geografa czy ekonomisty (Gołembski 2005). 
Światowa Organizacja Turystyki (WTO) zaleca dla celów statystycznych 
następującą definicję turystyki: „Turystyka obejmuje ogół czynności 
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osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, za-
wodowych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim co-
dziennym otoczeniem, z wyłączeniem wyjazdów, w których głównym 
celem jest działalność zarobkowa” (Gołembski 2005). Jadwiga Płoc-
ka, w pracy zatytułowanej Turystyka. Wybrane zagadnienia przytacza 
definicje wyróżnione na podstawie aspektów, jakich dotyczą. Dwie 
definicje klasyczne traktują o tym, iż (Płocka 2009: 6): 1/ „Turystyka 
jest to zespół stosunków i zjawisk, które wynikają z podróży i pobytu 
osób przyjezdnych, o ile nie występuje w związku z tym osiedlenie  
i podjęcie działalności zarobkowej”; 2/ „Turystyka stanowi całokształt 
stosunków i zjawisk związanych z podróżą i pobytem odwiedzających 
w jakiejś miejscowości z tym, że pobyt nie przekształca się w stałe 
zamieszkanie”. 

Pojęcie turystyki według autorki używane jest w co najmniej 
dwóch znaczeniach: przyjemnościowym oraz statystyczno-demo-
graficznym. Z jednej strony turyści zaspokajają i realizują osobiste 
potrzeby i motywy oraz wypełniają czas wolny, a z drugiej jest ona 
przedmiotem ruchu podróżnych na świecie, który należy zmierzyć  
i ująć statystycznie, a wymaga to „twardych” kryteriów (Płocka 2009). 
K. Przecławski przytoczył następującą definicję turystyki: „w szerokim 
znaczeniu turystyka jest to całokształt zjawisk ruchliwości przestrzen-
nej, związanych z dobrowolną, czasową zmianą miejsca pobytu, ryt-
mu i środowiska życia oraz wejściem w styczność osobistą ze środowi-
skiem odwiedzanym (przyrodniczym, kulturowym, bądź społecznym)” 
(Płocka 2009:9). W. Alejziak twierdzi, iż turystyka to „ogół zjawisk 
związanych z podróżą i pobytem osób przebywających czasowo i do-
browolnie poza swoim codziennym środowiskiem, w tym zwłaszcza 
ekonomiczne i społeczne interakcje zachodzące pomiędzy organizato-
rami turystyki, bezpośrednimi usługodawcami, miejscową ludnością 
oraz samymi turystami, o ile głównym celem ich wyjazdów nie jest 
działalność zarobkowa wynagradzana w odwiedzanej miejscowości” 
(Płocka 2009: 10). Turystyka dzieli się na wiele rodzajów. Jednym  
z nich jest turystyka masowa – wypoczynkowa. Turystyka alternatyw-
na dzieli się na ekoturystykę oraz agroturystykę. Turystyka alterna-
tywna to pięć różnych form: campingowa, zdrowotno-uzdrowiskowa, 
przygodowa, survival – turystyka przetrwania, niekonwencjonalna 
oraz tramping. Kolejnym rodzajem jest turystyka kwalifikowana wraz 
z obozami wędrownymi oraz turystyka ekstremalna i niekonwencjo-
nalna. Wśród innych rodzajów turystyki wyszczególnione są również: 
turystyka biznesowa (którą dzieli się na kongresową, handlową i mo-
tywacyjną), etniczna, sentymentalna, polonijna; turystyka socjalna; 
pątnicza, pielgrzymowa; krajoznawcza (przemysłowa, edukacyjna). 
Turystykę dzieli się również ze względu na rodzaj lokomocji: kolejowa, 
wodna, samochodowa, lotnicza oraz ze względu na grupy wiekowe i 
społeczne: turystyka dzieci i młodzieży, ludzi w starszym wieku, osób 
niepełnosprawnych, mieszkańców wsi (Bieńczyk, Łobożewicz 2001).

Podejmowany temat społeczno-ekonomicznych motywów po-
dejmowania aktywności turystycznej przez Downhillowców został za-
liczony przez autorkę do aktywności wpisujących się w ramy definicji 
turystyki przygodowej. Turystyka przygodowa to wypoczynek czynny 
na wolnym powietrzu, który odbywa się w niezwykłym, egzotycznym, 
odległym bądź dzikim terenie lub turystyka nastawiona na aktywność 
w środowisku przyrodniczym. Podkreśla się element podwyższonego 
ryzyka, poziomu wysiłku fizycznego oraz posiadania pewnych umie-
jętności technicznych oraz chęć zdobycia lub poszerzenia wiedzy 
(Nowacki 2011). Turystyka przygodowa jest rodzajem plenerowej tu-

rystyki aktywnej i jest to wypoczynek czynny na wolnym powietrzu, 
odbywający się w egzotycznym, często dzikim terenie. Obejmuje ona 
aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą, jak wyzwania fizyczne  
i elementy edukacyjne. Jej głównym elementem jest podróż w niezna-
ne, eksploracja, poradzenie sobie w nieznanym terenie, sprawdzenie 
swoich możliwości, dociekanie oraz poszukiwanie przygód. W lite-
raturze przedmiotu podkreślany jest aspekt emocjonalny, doznania 
duchowe i estetyczne, a także wnikliwość i pogłębianie wiedzy (ang. 
insight) oraz umiejętności. Może przybrać swoisty charakter dla upra-
wiającego turystykę przygodową. Jedni będą uprawiać wędrówki gór-
skie, inni natomiast rafting bądź skituring (Mokras-Grabowska 2015). 
Turystykę przygodową można rozumieć również jako „komercyjne, 
zorganizowane wyprawy z przewodnikiem, podczas których główną 
atrakcję stanowi aktywność na otwartej przestrzeni, silnie uzależniona 
od naturalnych warunków terenowych, generalnie wymagająca spor-
towego lub podobnego sprzętu i dostarczająca emocji uczestnikom 
wyprawy” (Nowacki 2011: 283).

Motywy uprawiania aktywności turystycznej

W dostępnej literaturze można odnaleźć wiele interesujących 
klasyfikacji motywów uprawiania aktywności turystycznej. Wśród 
nich znajduje się klasyfikacja zaproponowana przez W. Gaworec-
kiego. Jego poglądy sprowadzają się do podania trzech rodzajów 
motywów: społecznych, rodzinnych lub plemiennych, osobistych 
lub egoistycznych. Posiadają one wspólny aspekt. Turystyka stała 
się modą, zwyczajem, „rytuałem naśladownictwa”, który powoduje, 
że ludzie podejmują określone działania ze względu na istniejące 
standardy społeczne, zwyczaje. Przedstawił on również klasyfikację 
czynników motywacyjnych stymulujących, jak i ograniczających od-
bywanie podróży turystycznych (Kozioł 2012).

Z dostępnego wachlarza klasyfikacji motywów uprawiania ak-
tywności turystycznej, można również wybrać zaproponowaną przez 
Przecławskiego. Podzielił motywację na dziewięć następujących mo-
tywów związanych z (Kozioł 2012):

• pragnieniem udania się do określonego kraju lub miejsco-
wości;

• pragnieniem opuszczenia na jakiś czas miejsca swojego sta-
łego pobytu;

• pragnieniem spędzenia określonego czasu z kimś poza miej-
scem stałego zamieszkania;

• pragnieniem zawarcia nowych znajomości;
• pragnieniem pozostawania w zgodzie ze stereotypami, nor-

mami obowiązującymi w środowisku, do którego się należy;
• zaspokajaniem potrzeb emocjonalnych i estetycznych;
• zaspokajaniem potrzeb twórczych;
• zaspokajaniem potrzeb biologicznych;
• uprawianiem turystyki w szerszym znaczeniu, dla celów: za-

robkowych, rodzinnych, kultu, konferencji, sportu i innych.
Robert W. McIntosh i Charles R. Goeldner również dokonali 

klasyfikacji motywów i wybrali cztery podstawowe czynniki moty-
wujące do podróżowania (Kozioł 2012):

• fizyczne – związane z wypoczynkiem, uprawianiem sportów, 
odprężającą rozrywką; redukują one napięcie psychiczne 
oraz inne dolegliwości związane z pracą i życiem pozazawo-
dowym poprzez aktywność fizyczną;
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• kulturalne – wyrażające się chęcią poznania innych stron 
świata, ich folkloru, zabytków, sztuki, religii, tradycji;

• interpersonalne – skłaniające do poznania nowych ludzi, ich 
sposobów bycia, zachowania, odwiedzenia przyjaciół lub 
krewnych; 

• statusu i prestiżu – obejmujące wewnętrzne potrzeby i ogólny 
rozwój osobowości człowieka; odbycie podróży pozwala na 
poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin nauki i zdobycie uzna-
nia w swym środowisku.

Jedną z licznych klasyfikacji motywów uprawiania aktywności 
turystycznych jest również ta, zaproponowana przez Victora T.C. 
Middletona, który wyróżnił sześć głównych motywów uczestnictwa 
w turystyce (Kozioł 2012): 

• kulturalne, psychologiczne, edukacyjne (np. udział w wyda-
rzeniach kulturalnych, realizacja własnych zainteresowań, 
krajoznawstwo);

• fizjologiczne oraz związane z kulturą fizyczną (chęć wypoczyn-
ku, relaksu, aktywność turystyczna jako źródło sprawności 
i zdrowia);

• towarzyskie i etniczne (np. wyjazdy w gronie znajomych, pra-
gnienie poznania miejsc związanych z tradycją rodzinną);

• związane z zabawą i rozrywką (ich zaspokajaniu służą wszel-
kiego rodzaju parki rozrywki, imprezy masowe);

• religijne (np. odwiedzenie miejsc kultu religijnego);
• związane z pracą (np. tzw. turystyka konferencyjna lub bezpo-

średnio związana z wykonywaną pracą).

Charakterystyka Downhillu i metodyka badań

Downhill jest jednym z rodzajów dyscyplin jazdy ekstre-
malnej rowerowej, ale również i turystyki przygodowej. Po-
lega na zjeździe z góry i omijaniu trudnych przeszkód po dro-
dze, m.in. drzew, konarów, kamieni, ostrych zakrętów i piachu 
(http://www.ekstremalne.pl/article,id_63.html 2017). 

Downhill opiera się na tych samych zasadach, co narciarstwo 
alpejskie (http://www.2bstyle.pl/styl-zycia/97-downhill-moja-pasja-i-
-praca 2017). Downhillowcy w poszukiwaniu nowych ekstremalnych 
doznań wyruszają w wyprawy poza miejsce zamieszkania, aby móc 
uprawiać swoją pasję. Wkraczają na grunt turystyki przygodowej 
i wpisują się w wyżej wymienione definicje. Uprawiają aktywność 
sportową na otwartej przestrzeni, uzależniają się od warunków tere-
nowych, posiadają sportowy sprzęt i otrzymują w zamian silne emo-
cje, m.in. uzależniającą adrenalinę. Downhill jest również wymagają-
cym rodzajem turystyki przygodowej, który niesie za sobą ogromne 
nakłady pieniężne na wymianę wyeksploatowanego sprzętu i ubra-
nia ochronnego, ale również na wyjazdy w atrakcyjne tereny. Wy-
jazdy wymuszają na Downhillowcach koszty dojazdów poza miejsce 
zamieszkania, zakwaterowanie i koszty ponoszone w celach korzy-
stania z infrastruktury turystycznej, np. zakup karnetów na wyciąg, 
który wiezie turystę – rowerzystę na samą górę wraz z jego rowerem, 
aby następnie w ciągu kilku sekund znalazł się na samym dole góry  
i ponownie skorzystał z przejazdu wyciągiem.

Badania zostały przeprowadzone na terenie Jeleniej Góry,  
w województwie dolnośląskim. Jelenia Góra jest miastem na pra-
wach powiatu, położonym w śródgórskiej części Kotliny Jeleniogór-
skiej. W Jeleniej Górze mieści się Zarząd Karkonoskiego Parku Naro-

dowego. Miasto jest również stolicą Euroregionu Nysa. Dane za rok 
2012 wskazują, że miasto było zamieszkiwane przez 87 097 miesz-
kańców. Na przestrzeni lat ilość mieszkańców maleje. Jelenia Góra 
jest głównym ośrodkiem komunikacyjno-usługowym dla przyjezd-
nych do pobliskich ośrodków turystycznych (http://www.jeleniagora.
pl/JeleniaGora 2017). Badania prezentowane w tym artykule to część 
badań przeprowadzonych do pracy magisterskiej, obronionej w In-
stytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego w 2017 roku, której 
głównym zadaniem było stworzenie sylwetki sportowca, jakim jest 
Downhillowiec, na podstawie informacji uzyskanych dzięki wywia-
dom w wielu obszarach aktywności rowerzystów takiej ekstremalnej 
formy sportu. Wysiłki badawcze skupiają się na poszukiwaniu i ana-
lizie zmiennych, jednak w przypadku tego artykułu, autorka zajęła 
się weryfikacją wybranych motywów społecznych i ekonomicznych 
podejmowania zarówno sportu, jak i aktywności turystycznej wśród 
Downhillowców. Badania zostały przeprowadzone za pomocą meto-
dy kuli śnieżnej, a dokładniej za pomocą wywiadów swobodnych ze 
standaryzowaną listą pytań wśród wybranych dziesięciu uczestników 
Downhillu. Badania przeprowadzono w marcu 2017 roku. Przeana-
lizowano 10 wywiadów, wypowiedzi 5 turystów Downhillowców za-
mieszkujących Jelenią Górę i okolice oraz wypowiedzi 5 kolejnych, 
którzy mieszkają w różnych częściach Polski. Autorka założyła wiele 
hipotez, które łączą się w jedną – główną, jaka towarzyszy temu arty-
kułowi i jest ona następująca: Downhillowcy, reprezentanci turystyki 
przygodowej, głównie kierują się w uprawianiu aktywności turystycz-
nej chęcią przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych turystycznie 
terenach, nastawieni są na pogłębianie relacji ze współuczestnika-
mi Downhillu, a podstawą tej turystyki i sportu są dochody. Wyar-
tykułowane myśli zostały skategoryzowane w grupy odpowiedzi,  
a dla niniejszego artykułu zostały pogrupowane.

Wyniki badań oraz wnioski

1. Socjologiczna prezentacja sylwetki Downhillowca na 
podstawie badań własnych.

Na wstępie prezentacji wyników badań własnych warto przedsta-
wić kim jest Downhillowiec, który uprawia turystykę przygodową wraz 
ze swoim rowerem. Jest to ekstremalny rowerzysta, przede wszystkim 
mężczyzna, tak naprawdę bez określenia wieku. Od pięciu lat, aż po 
pięćdziesiąt, w przypadku wywiadów z rozmówcami: od trzynastu lat 
do czterdziestu dwóch. Równie ciężko określić co robi w życiu, ponie-
waż wywiady z Downhillowcami pokazały, iż rozmówcy pracują, stu-
diują i się uczą (w podstawówce oraz technikum). Jakie cechy posiada 
Downhillowiec? Na podstawie dziesięciu wywiadów i uzupełnienia 
analizą treści można wyłuskać wspólny mianownik: Downhillowiec to 
sportowiec-amator (rzadziej profesjonalista), pełen pasji i wielu cech 
godnych pozazdroszczenia. Downhillowiec, to człowiek przepełnio-
ny odwagą, chęcią ryzyka, uzależnieniem od adrenaliny, towarzyski 
i kontaktowy. Nie ma problemów w nawiązywaniu nowych relacji,  
a jego współtowarzysze pasji to najbliżsi znajomi, nierzadko trakto-
wani jak rodzina. Downhillowiec to osoba, która swoją pasję odkryła 
przez obserwację innych ludzi jeżdżących na rowerze. Swoją pasją 
dzieli się z rodziną, która jest dla niego wsparciem, jednak rzadko 
uczestniczy z nim w wyjazdach. Downhillowiec współdzieli pasję ze 
swoimi znajomymi poznanymi na rowerze. Downhillowiec jest świa-
domy tego, że jest postrzegany jako wariat, który nie boi się niczego, 
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czy miejsc noclegowych. Inne zagraniczne destynacje to Słowenia 
oraz Alpy Austriackie. Równie atrakcyjnym i dostępnym terenem dla 
Downhillowców są czeskie części gór Karkonoszy oraz Gór Izerskich, 
a także słoweńskie i austriackie Alpy. Rozmówcy wskazują i wylicza-
ją wiele miejsc poza terenami Polski, które umożliwiają uprawianie 
tej pasji. Być może jest to spowodowane zbyt małą popularnością 
tego ekstremalnego sportu rowerowego, a także niewystarczającym 
zapleczem infrastruktury, która umożliwiłaby sprawniejsze użytkowa-
nie roweru i przemieszczanie się z dość ciężkim sprzętem w górach.

3. Nastawienie na pogłębianie relacji ze współuczestnikami 
Downhillu

Downhill, jak i inne dyscypliny sportowe, ma swoich fanów 
czynnie uprawiających sport, jak i biernie – w postaci obserwa-
torów poczynań ekstremalnych rowerzystów. Fani zrzeszają się  
w grupy i fankluby, Downhillowcy również posiadają swoje grupy 
znajomych, formalne lub mniej formalne, które łączą ich wspólnym 
mianownikiem. Poprzez taką formę współdzielenia pasji, rowerzyści 
mogą wspólnie wybierać się na rower – wraz ze znajomymi mają 
szansę poznawać nowe trasy w nowych miejscach, mają szansę 
na wspólne wyjazdy (co wiąże się z kosztami przejazdu i potrzebą 
przewiezienia sprzętu w samochodzie), a także każdy może liczyć 
na wzajemną pomoc w rozwiązywaniu problemów czy poznawaniu 
tajników Downhillu. Spośród dziesięciu rozmówców, połowa przy-
należy do rowerowego teamu. Ich cele i zadania oscylują wokół 
budowania więzi między członkami, rozwoju pasji wśród członków  
i nie tylko. Grupy rowerowe zajmują się też tworzeniem i budowa-
niem tras, aby wspólnie trenować swoje umiejętności. Potrafią oni 
określać siebie mianem rowerowej rodziny, wspólnie rozwijają swoją 
pasję, ale również wyjeżdżają razem, by celebrować chwile na rowe-
rach w grupie. Druga połowa, która nie należy do formalnych grup 
rowerowych, jest podzielona na osoby, które nie należą w ogóle do ja-
kiejkolwiek grupy formalnej lub nieformalnej, a także na osoby, które 
posiadają swoją ekipę do wspólnych jazd na rowerze. Również rodzi-
na odnajduje swoje miejsce w tymże rodzaju turystyki przygodowej. 
Współdzielenie pasji z rodziną można rozumieć w dwojaki sposób. 
Po pierwsze może odbywać się na zasadach wsparcia i motywacji. Po 
drugie może przybierać formę aktywną na rowerze. Współdzielenie 
pasji z rodziną opiera się bardziej na rozmowach, niż na wspólnych 
wypadach turystyczno-rowerowych. Często rodzice są jedynym źró-
dłem finansowania pasji i wyjazdów turystycznych. Downhillowcy, 
którzy jeżdżą ze swoimi znajomymi, często kierują się podobnymi 
pobudkami, jak osoby zrzeszone w grupach rowerowych. Wskazują 
na podejmowanie wspólnych wyjazdów poza miejsce zamieszkania, 
co minimalizuje stres związany chociażby z poznawaniem nowych 
miejsc na mapie Polski czy Europy. Rozwijanie ekstrawertycznych cech 
w osobowościach i pewien rodzaj altruizmu wobec innych uczestni-
ków-turystów, to społeczne motywy uprawiania tej formy turystyki 
przygodowej. Downhill, zarówno jako sport i turystyka przygodowa, 
uprawiany przez wciąż edukujących się i poszukujących nie tylko eks-
tremalnych wrażeń entuzjastów, to taki rodzaj turystyki, który pozwa-
la na poznawanie coraz nowszych osób, z którymi można porozma-
wiać, razem współuczestniczyć w wypadach rowerowych. Hipotetycz-
nie założone nastawienie na nowe relacje międzyludzkie i pogłębianie 
istniejących wraz z innymi współuczestniczącymi turystami odnajduje 
swoje potwierdzenie w wypowiedziach uczestników Downhillu.

lubi adrenalinę i bez trudu podejmuje ryzyko. Obserwatorzy twierdzą 
podobnie, że Downhillowiec jest skłonny do podejmowania ryzyka, 
posiada odwagę, szaleństwo, a także silną psychikę. W mniejszym 
stopniu Downhillowcy są kreatywni, otwarci, zapatrzeni w pasję 
i sprzęt, a także prowadzą zdrowy styl życia. Są to rowerzyści, któ-
rzy wyróżniają się wyglądem, przy tym posiadając swoistą modę na 
ubiór, akcesoria i części rowerowe. Downhillowiec, jak sama nazwa 
wskazuje, to rowerzysta jeżdżący po górach. Najczęściej wokół tere-
nu zamieszkania, ale jednak wyjeżdżający poza tereny zamieszkania: 
okolice Zakopanego, Czechy i Alpy. Ich wyjazdy wymagają dużych 
nakładów finansowych w celach odpowiedniego zakwaterowania, 
spożywania posiłków, a także korzystania z wyciągów narciarskich  
w celach ułatwienia uprawiania sportu.

2. Chęć przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych tury-
stycznie terenach

Downhillowcy są skłonni do podejmowania ryzyka. Downhill to 
zarówno rodzaj turystyki przygodowej, jak i ekstremalna dyscyplina 
rowerowa, która niesie za sobą wiele niebezpieczeństw związanych  
z ostrą jazdą po stromych górach. Ich pasja jest motorem do zmian  
w ich życiu. Jedną z najważniejszych zmian, jakie dokonały się na 
przestrzeni czasu i są dla nich zauważalne, to zyskanie odwagi i pew-
ności siebie w życiu codziennym. Przy pokonywaniu tego rodzaju 
tras Downhillowiec musi podjąć ryzyko, iż może spotkać go tragedia 
nie tylko w postaci kilku zadrapań. Z procesem podejmowania ryzy-
ka wiąże się odczuwanie skrajnych emocji, takich jak np. adrenali-
na. Często „Rider” podejmuje takie kroki, które sprawiają mu wiele 
problemów w trakcie uprawiania i realizowania swojej pasji. Jednak 
poczucie, że nie można się poddawać sprawia, iż Downhillowcy po-
dejmują większe ryzyko i łamią bariery, które istnieją w ich głowach. 
Strach i stres są nieodłącznym elementem uprawiania tego sportu. 
Pokonywanie barier, które wyrastają z każdym etapem rozwoju do-
wnhillowej pasji stale napędzają do coraz lepszego radzenia sobie  
z takimi emocjami. W momencie, gdy Downhillowiec staje na samym 
szczycie góry i widzi meandrującą, stromą trasę z wyrastającymi, 
niebezpiecznymi przeszkodami i hopami, czuje strach i stres przed 
pokonaniem takiego wyzwania. Z tymi emocjami silnie powiązana 
jest adrenalina, której odczuwanie i uzależnienie popycha rower Do-
wnhillowca w niebezpieczną otchłań. Z kolei inne uczucia powiązane 
z ryzykiem uprawiania ekstremalnego sportu rowerowego to m.in. 
strach przed wyzwaniem, ale również i radość odczuwana na samą 
wizję wyjazdu turystycznego w celu jazdy na rowerze, ale również 
odczuwana na długo po nim. Sama nazwa dyscypliny rowerowej sy-
gnalizuje, iż Downhill to sport wyłącznie uprawiany na górach. Gdzie 
więc znajdują się atrakcyjne tereny dla uprawiania ekstremalnych 
sportów rowerowych? Opis tras rowerowych dokonany przez roz-
mówców na podstawie posiadanej przez nich wiedzy wskazuje, że 
główną częścią Polski, w której ta dyscyplina może być uprawiana, 
to południe naszej ojczyzny. Są to okolice Jeleniej Góry, Dzikowiec 
pod Wałbrzychem, Świeradów Zdrój, Czarna Góra, Góra Żar, Beski-
dy. Jednak mimo wyszczególnienia atrakcyjnych miejsc z trasami 
na mapie Polski, rozmówcy podają również zagraniczne miejsca do 
uprawiania Downhillu. W Republice Czeskiej są to Kouty, Szpindlero-
wy Młyn, Rokytnice nad Jizerou, Liberec, a powodem do wyjazdów  
w południowe atrakcyjne turystycznie tereny to m.in. lepiej rozwinię-
ta infrastruktura turystyczna zarówno w postaci tras, jak i wyciągów 
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4. Dochód jako źródło finansowania turystyki i pasji
Downhill to taki rodzaj turystyki przygodowej i dyscyplina spor-

tu rowerowego, która wymaga od uczestnika sporego finansowania 
ze środków własnych. Im większe zapotrzebowanie na nowy sprzęt, 
nowy strój i lepsza ochrona, by uprawiać niebezpieczny sport, tym 
większe nakłady pieniężne są potrzebne. Uprawianie takiej formy tu-
rystyki i sportu w jednym, są silnie powiązane z wyjazdami turystycz-
nymi poza miejsce zamieszkania, co niesie za sobą skutki płacenia za 
zakwaterowanie i korzystanie z infrastruktury turystycznej. Powyższe 
czynniki powiązane są również z poczuciem determinacji, ku upra-
wiania Downhillu, co jest napędzane przez nowości w akcesoriach 
i sprzęcie czy panującej modzie na produkty konkretnych firm, wy-
specjalizowanych w ubraniach i akcesoriach ochrony dla uczestnika 
ekstremalnej dyscypliny rowerowej. Mimo potrzeby determinacji  
w żyłach Downhillowców, do tego typu sportu rowerowego potrzeb-
ne są pieniądze. Rozwój swojej pasji to nie tylko motywacja do nauki 
i kształcenia swoich umiejętności, to również potrzeba wymiany wy-
eksploatowanego sprzętu, nierzadko zniszczonego podczas upadków, 
a także potrzeba wymiany swojego stroju i zabezpieczeń, jakie ma na 
sobie rowerzysta: kasku, zbroi, ochraniaczy itp. Spośród wszystkich 
rozmówców, siedmiu wskazało, że Downhill jest taką formą turystyki 
przygodowej i takim rodzajem dyscypliny rowerowej, który obciąża 
finansowo turystę-uczestnika w zatrważającym tempie. Do najdroż-
szych wydatków należą wyjazdy turystyczne własnym samochodem 
poza granice Polski oraz zakwaterowanie. Pięciu z siedmiu rozmów-
ców finansuje swoją downhillową przygodę z dochodów uzyskanych 
w pracy, a dwóch oszczędza i wydaje swoje oszczędności na części 
czy wyjazdy. Mimo że w żadnej wypowiedzi rozmówców nie poja-
wiło się dosłowne stwierdzenie, iż rower jest najważniejszą rzeczą, 
ani wartością w ich rowerowym życiu, to jednak z ich wypowiedzi 
można wywnioskować, że ich pasja jest wyniesiona do rangi „nie-
śmiertelnej”. Cała dziesiątka rozmówców deklaruje, że nie odpuszczą 
swojego hobby, nawet w obliczu  kontuzji. Jednak pomimo potrzeby 
samodoskonalenia i podnoszenia umiejętności w technice jazdy – to 
pieniądze są podstawą.

 

Podsumowanie

Turystyka przybiera różne oblicza i stanowi dla ludzi bardzo waż-
ny element ich stylu życia. Pasja, która stanowi podstawę egzystencji 
człowieka w połączeniu z możliwościami zwiedzania pięknych miejsc, 
może ukazać ciekawe problemy badawcze. W tym przypadku Down-
hill stanowi ciekawy przypadek dla podjęcia wysiłków badawczych, 
z wyjaśnieniem ważnych motywów i potrzeb badanego uczestnika 
ekstremalnego sportu rowerowego, o którym coraz częściej można 
usłyszeć i przeczytać. Skondensowana hipoteza, którą przyjęła aktor-
ka, składa się z trzech części, dla których nie ma podstaw, by takową 
całościową hipotezę odrzucić. Downhillowcy – turyści przygodowi po-
siadają chęć przeżywania silnych emocji w atrakcyjnych turystycznie 
terenach, nastawieni są na pogłębianie relacji ze współuczestnikami 
Downhillu, a podstawą ich aktywności turystycznej i sportu są docho-
dy. Prace nad pracą dyplomową, ale i nad artykułem ukazały pew-
ne zalety i wady tematyki Downhillowców. Do zalet można zaliczyć 
nowość tematu i ciekawą grupę badanych, jednak wad nasuwa się 
na myśl znacznie więcej. Problematycznym staje się brak literatury 

związanej z takimi sportami ekstremalnymi. Istnieją książki, które uka-
zują techniczną stronę uprawiania takiego sporty rowerowego, jakim 
jest Downhill, jednak nie przedstawiają socjologicznych oraz ekono-
micznych aspektów wynikających z uprawiania turystyki przygodowej 
wśród Downhillowców. Kolejną z wad, która może sprawić, że prace 
nad metodyką i odpowiedziami na nurtujące pytania badawcze są 
nieco opóźnione i spowolnione jest zdecydowanie utrudniony kon-
takt z dość nieliczną grupą uczestników reprezentujących ten rodzaj 
sportu i turystyki. Pomimo powyżej opisanych plusów i minusów, 
trudności zostały rozwiązane, skutkując bardzo dużym i ciekawym 
materiałem teoretycznym i empirycznym na temat ekstremalnego 
sportu rowerowego, jakim jest niebezpieczna turystyka przygodowa 
Downhillu.
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In the article the author presents the role played by the life-
style of a social individual in the context of consumption. The term 
‘lifestyle’ in terms of consumption is important and has a major 
impact on the theory and practice of research into consumer be-
haviour. Attention should be paid to the social nature of lifestyles, 
which stems from the economic, cultural and social foundations of 
modern society. Free time changes into the time of consumption 
of certain goods and services. Thus, we can talk about free time 
goods, an example of which can be products and services related 
to free time. In addition, the author presents a classic approach 
to the issue of lifestyle, which has been shaped over the years by 
sociologists. The paper presents the results of research indicating 
the increase in the importance of the so-called “healthy” lifestyle 
in modern society. Lifestyles are widely recognised as one of the 
main factors influencing individual health. A healthy lifestyle begins 
to act as a recommendation and model for improving the health, 
condition and quality of life of the subject.

Keywords: healthy lifestyle, free time, consumerism.

W artykule autor przedstawia rolę, jaką pełni styl życia jed-
nostki społecznej w kontekście konsumpcji. Termin „styl życia”  
w aspekcie konsumpcji jest istotny i ma poważne znaczenie w teorii 
oraz praktyce badań związanych z zachowaniami konsumenckimi. 
Należy zwrócić uwagę na społeczny charakter stylu życia, który wyni-
ka z podłoża ekonomicznego, kulturowego i społecznego we współ-
czesnym społeczeństwie. Czas wolny zmienia się w czas konsumpcji 
określonych dóbr oraz usług. Można mówić więc o dobrach wolne-
go czasu, przykładem których mogą być produkty i usługi związane  
z czasem wolnym. Ponadto autor przedstawia klasyczne podejście 
do kwestii stylu życia, które kształtowane było na przestrzeni lat 
przez socjologów. W opracowaniu przedstawione zostały wyniki ba-
dań wskazujące na wzrost znaczenia tzw. „zdrowego” stylu życia we 
współczesnym społeczeństwie. Powszechnie uznaje się styl życia za 
jeden z podstawowych czynników wpływających na zdrowie jednost-
ki. Zdrowy styl życia zaczyna występować jako zalecenie i wzorzec 
przy poprawie zdrowia, kondycji oraz jakości życia podmiotu.

 
Słowa kluczowe: zdrowy styl życia, czas wolny, konsumpcjonizm.

ST
R

E
SZ

C
Z

E
N

IE A
B

ST
R

A
C

T

ny jest jednak od szeregu aspektów, z których większość pozostaje 
poza możliwościami kształtowania przez jednostkę. Można wyróżnić 
kilka procesów, gdy mówimy o modyfikacjach odnoszących się do 
współczesnych społeczeństw, jak również stylów ich życia. To procesy 
związane z rozwojem kapitalizmu jako przeważającego systemu eko-
nomicznego (hiperkapitalizm i globalizacja), malejąca rola tradycji  
w życiu codziennym jednostki (społeczeństwo posttradycyjne), rosną-
ca świadomość niekorzystnych oraz nieodwracalnych skutków moder-
nizacji (społeczeństwo ryzyka), zmiany w postrzeganiu wspólnotowo-
ści, a co za tym idzie organizacji społecznej, oraz coraz większe znacze-
nie technologii (szczególnie związanych z komunikacją i informacją). 
W artykule autor podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: czy oraz 
w jakim stopniu zjawisko tak zwanego zdrowego stylu życia stanowi 
inspirację zachowań konsumpcyjnych we współczesnym świecie.

Styl życia

Koncept stylu życia w ostatnich latach zyskał znacznie na po-
pularności, gdyż z jednej strony rzeczywiście uwidacznia się rosnąca 
rola samego zjawiska, natomiast z drugiej strony samo pojęcie kry-
je w sobie spory, jak dotąd zaniedbywany, potencjał eksplanacyjny.  
W szczególności dwie sfery życia jednostki, a w konsekwencji nauki  
i dziedziny oddziaływania na człowieka, nabrały w aspekcie stylu życia 

Wstęp 

 Charakterystyczną cechę wysokorozwiniętego, współczesnego 
społeczeństwa stanowi znaczne wydłużanie się wolnego czasu. Czas 
wolny jest drugą, autonomiczną warstwą życiową i coraz częściej 
wykorzystywany jest na konsumpcję (Opaschowski 1990). Wpływa 
to na zmianę stylu życia, ponieważ zagospodarowanie wolnego cza-
su stało się miernikiem jego standardu. Czas wolny przekształca się  
w dobro konsumpcyjne (Burghard 1974), uwidaczniają się zatem 
nowe preferencje dóbr konsumpcyjnych. Czas wolny zmienia się  
w czas konsumpcji określonych dóbr oraz usług. Można mówić więc 
o dobrach wolnego czasu, przykładem których mogą być produkty 
i usługi związane z czasem wolnym. W takim czasie jednostka od-
grywa rolę konsumenta. W zestawieniu z rolami, które związane są 
bezpośrednio z pracą, zachowanie człowieka w czasie wolnym jest 
spontaniczne, a przy tym silnie spersonalizowane. Powszechnie nauka 
uznaje styl życia jako jeden z podstawowych czynników wpływających 
na zdrowie jednostki. Zdrowy styl życia zaczyna występować jako za-
lecenie i wzorzec przy poprawie zdrowia, kondycji oraz jakości życia 
podmiotu. W działaniach tych kluczową rolę odgrywa rekreacja, sport 
i prawidłowe żywienie. Związek pomiędzy zdrowiem a rekreacją, spor-
tem oraz żywieniem jest ewidentny i wielostronny. Styl życia zależ-
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szczególnej wagi i przy tym mocno się rozwinęły: mowa tu o sferze 
konsumpcji dóbr, związanej z systemem gospodarczym, jak również 
sferze zdrowia, która powiązana jest z systemem medycznym. Zwięk-
szające się znaczenie samego stylu życia usytuowane w opozycji do 
innych składników struktury społecznej, takich jak rodzina jako grupa 
pierwotna czy też pozycja klasowa, powstaje ze zmian, które dotykają 
społeczeństwa a następnie nowoczesności, gdzie tego typu zjawiska 
ulegają znacznym przekształceniom. Pojęcie stylu życia nie stanowi 
nowej idei, gdyż pojawia się w myśli wielu uczonych, takich jak np. 
Karol Marks, Alfred Adler, Georg Simmel czy Louis Wirth, zaś obecne 
rozumienie tego określenia wiele zawdzięcza Maxowi Weberowi oraz 
jego grupom statusowym. Z grona współczesnych badaczy w tym kon-
tekście należy wyróżnić Anthony’ego Giddensona, czy, zwłaszcza, Pier-
re’a Bourdieu. Wśród polskich naukowców zagadnieniem stylu życia 
zajmowali się Florian Znaniecki, Stanisław Ossowski, Józef Chałasiński, 
Aldona Jawłowska oraz Andrzej Siciński.

Klasyczne podejście do stylu życia

W celu zrozumienia współczesnej koncepcji stylu życia funda-
mentalne znaczenie ma perspektywa Maxa Webera (Ingarden 2009). 
Dla tego socjologa, obok ekonomicznej pozycji – którą podmioty 
społeczne (głównie grupy, ale i jednostki) zajmują na rynku pracy  
i która uściśla ich relacje do środków produkcyjnych, a także sposob-
ności zdobywania dóbr, styl życia był tą częścią życia ludzkiego, która 
w największym stopniu odpowiadała za tworzenie i umacnianie się 
więzi między jednostkami społecznymi. Styl życia stanowił kryterium 
odróżniania się od pozostałych grup, był czynnikiem spajającym we-
wnątrz grup, na skutek wspólnej sytuacji społecznej, a także jako wy-
raz wspólnych znaczeń nadawanych panującej sytuacji. Poprzez styl 
życia, mniej bądź bardziej intencjonalnie, manifestuje się członkostwo 
w danej grupie społecznej. W ten sposób, według Webera powsta-
je, „porządek stanowy”, czyli układ społecznych grup o podobnym 
prestiżu, pozycji społecznej oraz stylu życia. Sam styl życia dysponuje 
wewnętrzną strukturą, w której skład wchodzą reguły postępowania 
(normy społeczne i wartości), które są odmienne w poszczególnych 
grupach oraz możliwe do odkodowania tylko wewnątrz tych grup. We-
ber zwraca uwagę na fakt, iż styl życia wyznaczany jest poprzez porzą-
dek klasowy. Pozycja ekonomiczna definiuje dostępność do dóbr oraz 
zasobów, jakimi dysponują jednostki społeczne. Dostępność pienię-
dzy, czasu oraz obowiązków nie do uniknięcia określa w najogólniej-
szej płaszczyźnie możliwe zachowania. Jednak, wewnątrz tych ram, 
zostawia pewną swobodę działania. Hierarchia stanowa wyznacza po-
zycją ekonomiczną względnie sztywnymi zasadami zachowań (norma-
mi etycznymi, moralnymi czy estetycznymi), jak i skoncentrowanymi 
wokół symboli czy znaczeń dostępnych tylko wybranym podmiotom, 
tworząc zamkniętą strukturę grup społecznych, uniemożliwiającą 
wstęp (i dostęp do zmonopolizowanych dóbr) osobom z zewnątrz. 

O ile współczesna analiza sformułowania stylu życia ewidentnie 
różni się od stanowiska niemieckiego uczonego, co stanowi następ-
stwo zmian, z którymi obecnie mamy do czynienia, o tyle sporo na-
rzędzi, jakimi się on posługiwał wciąż daje duże i skuteczne możliwości 
zastosowania. Weberowski podział na życiowe wybory (niem. Lebens-
stil – ang. life choices) oraz szanse życiowe (niem. Lebenschancen – 
ang. life chances) w ostatnich latach przyczynił się do nadania nowej 
dynamiki temu, co powszechnie rozumie się pod kategorią stylu ży-

cia na tle zdrowia. Ralf Dahrendorf sądzi, że Weber nie był klarowny  
w swoim opisie szans życiowych, przez co proponuje, by rozumieć 
je jako prawdopodobieństwo osiągnięcia konkretnego stylu życia, 
oznacza to, że osoba musi posiadać status, prawa, środki finansowe 
oraz stosunki społeczne, które podtrzymują wybrany styl życia (Dah-
rendorf 1979). Szanse życiowe nie będą się ograniczały tylko i wy-
łącznie do kwestii ekonomicznych, ale zawierać powinny także takie 
aspekty jak wiek, płeć, pochodzenie etniczne bądź rasowe – które  
w mniejszym lub bardziej oczywistym i sztywnym sposobie narzuca-
ją, ograniczają czy wspierają możliwości poznawcze oraz praktyczne 
ludzi (Cockerham, Rütten, Abel 1997). Poza dwoma przytoczonymi 
terminami Weber stosował dodatkowo w odniesieniu do stylu życia 
termin prowadzenia życia (niem. Lebensfuhrung – ang. life conduct), 
który odnosi się do wyborów dokonywanych przez ludzi w stosun-
ku do stylu życia, który chcą przyjąć, lecz na potencjał zrealizowania 
tych wyborów wpływ mają ich szanse życiowe (Abel 1991; Abel, Coc-
kerham 1993; Cockerham, Abel, Lüschen 1993). Przytoczone pojęcia 
próbował usystematyzować Rutten rozróżniając przy tym powiązane 
ze stylem życia koncepcje: prowadzenie życia (ang. life conduct) w ro-
zumieniu wzoru zachowań, warunki życiowe (ang. life conditions) jako 
dostępne zasoby, styl życia (ang. lifestyle) jako zbiorowe wzory prowa-
dzenia życia, a również szanse życiowe (ang. life chances) jako oparte 
w strukturze prawdopodobieństwo spójności stylu życia oraz sytuacji 
życiowej (Rutten 1995). Ze względu na to, że środowisko społeczno-
-kulturowe stanowi bardzo silny wyznacznik stylu życia, wielu badaczy 
sądzi, że styl życia jest właściwie odzwierciedleniem kultury, podczas 
gdy jednostkowe wybory mają mniejsze – drugorzędne znaczenie. Ty-
tułem przykładu Shields określa style życia jako grupowe konsumpcje 
dóbr posiadające wspólne kody symboliczne stylizowanych zachowań, 
ozdoby oraz smak (Shields 1992). O ile Weber postrzegał style życia  
w kategorii aktywności konsumpcyjnej oraz w rozróżnieniu od aktyw-
ności produkcyjnej, o tyle nie stanowi to jedynego możliwego sposobu 
konceptualizacji tego terminu, a współczesne przemiany odnoszące 
się do przenikania się sfery zawodowej ze sferą prywatną, wymuszają 
szersze ujęcie. Dla odmiany Thomas Hojrup podkreśla, że poszcze-
gólne elementy wchodzące w skład aktywności jednostek społecz-
nych tworzą pewne całości, które wyznaczone są przez możliwości 
oraz ograniczenia, jakie tworzą zewnętrzne warunki życia. Wszelakie 
zachowania nabierają znaczenia tylko w sytuacji, gdy są postrzegane  
w stosunku do jej całości. Duński uczony sądzi, że oparte na sektorze 
pracy, poziomie dochodów i stylu pracy jednostki społecznej potrzeby 
oraz preferencje domowe, w znacznym stopniu różnią się. Na tym 
podłożu rozróżnia trzy tryby życia. Pierwszym z nich jest samozatrud-
nienie, które cechuje się pracą na tzw. „własny rachunek” np. w ro-
dzinnych firmach, czego konsekwencją jest znaczne zaangażowanie  
w wykonywaną pracę, mocno rozwinięta etyka solidarności, jak rów-
nież brak rozróżnienia między czasem pracy oraz czasem wolnym. 
Kolejnym trybem życia jest tryb najemny – przypisany robotnikom.  
W tym trybie praca jest sposobem zdobywania i gromadzenia środ-
ków przeznaczanych na czas wolny oraz wypoczynek, przy czym obie 
sfery są wyraźnie oddzielone, a zjawisko solidarności grupowej prze-
jawia się w momentach trudności czy braku zasobów. Ostatni – trzeci 
tryb życia – kariera, dotyczy wolnych zawodów np. prawnicy, lekarze, 
menadżerowie. Celem w tym trybie jest awansowanie w hierarchii, 
co nadaje sens oraz wartość życia i wymaga poświęceń, co ma znacz-
ny wpływ na osłabienie więzi społecznych wewnątrz grupy (Hojrup 
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2003). Choć autor zastrzega, że przedstawiona przez niego klasyfika-
cja nie ma na celu pojmowania całego bogactwa dotyczącego stylów 
życia, wydaje się, że nakreśla on pewne ramy, jak również aspekty, 
które narzucane są poprzez sposób wykonywania zadanej pracy, któ-
ry nie powinien być pominięty w ich analizie. W polskiej literaturze 
przedmiotu jedną z najczęściej stosowanych definicji stylu życia jest 
definicja autorstwa Andrzeja Sicińskiego, która przytoczony termin 
określa jako „zespół codziennych zachowań charakterystycznych dla 
danej zbiorowości lub jednostki”. Autor definicji zwraca uwagę, że 
codzienność tyczy się rutynowego charakteru zachowań, a przez to 
nie powinna być traktowana w dosłowny sposób. Inne istotne kwe-
stie, które przedstawia, to: poszerzenie sfery zachowań (a dokładniej 
czynności i działań) o sferę motywacji (wartości i znaczeń) oraz rzeczy 
pełniących bądź autoteliczne, bądź instrumentalne funkcje. Nie mniej 
istotne dla Sicińskiego jest podejście mówiące, że styl życia stanowi 
przejaw jakiejś zasady, według której dokonywany jest wybór codzien-
nego postępowania wśród repertuaru zachowań dopuszczalnych  
w określonej kulturze, przy czym elementami składowymi stylu życia 
są wzorce, wzory i znaczenia oraz wartości, a nie fizyczne zachowania 
jednostek (Siciński 2002). Dopełniając myśl Sicińskiego, Jawłowska są-
dzi, że „styl życia jest (...) formą narzuconą na całokształt pozornie cha-
otycznych i krzyżujących się ciągów czynności, (...) jest strukturalizacją 
procesów ludzkiej aktywności wedle przyjętych założeń światopoglą-
dowych, hierarchii celów i reguł, ich realizacji, które stanowią główną 
oś strukturalizacji” (Jawłowska 1975). Stylu życia nie należy rozpatry-
wać wyłącznie jako sumy czy przeciętnych zachowań. Przeplatanie się 
trzech sfer: aktywności, świadomości oraz odniesień przedmiotowych 
kształtuje całość, w której powtarzające się czynności stanowią rezul-
tat złożonych układów zależności łączących te sfery.

Kolektywny charakter stylu życia 
 
W odpowiedzi na zbyt indywidualistycznie przedstawione  

w przeszłości podejście do kwestii stylu życia, w ciągu ostatnich kil-
kunastu lat coraz większą uwagę pośród osób zajmujących się za-
gadnieniem zdrowia (a zwłaszcza jego promocją) przywiązuje się do 
kolektywnego charakteru stylu życia. Nacisk uwidacznia się zarówno 
po stronie wykonywanych badań, które w coraz wyraźniejszy sposób 
wskazują na zbiorowy charakter stylu życia, a które dodatkowo loka-
lizują istotne dla zdrowia społeczne czynniki, jak również ze strony 
specjalistów, którzy wymagają efektywnych instrumentów działania 
(DiClemente, Crosby, Kegler 2009). Zwraca się uwagę, że skupione na 
podmiocie społecznym podejście do stylu życia posiada ograniczo-
ną skuteczność, gdyż opiera się na podejściu (o w pełni świadomej, 
kontrolującej swoje życie, racjonalnej, ukierunkowanej jedynie na 
zdrowie, a więc pozbawionej społeczno-kulturowego środowiska oso-
bie), które jest nierealistyczne i dodatkowo powinno się uzupełnić je 
o podejście wspólnotowe oraz środowiskowe. Stwierdza się, że style 
życia, jak i wybory dokonywane przez podmioty, nie są przypadkowe 
czy niezależne od kontekstu kulturowego i struktury społecznej, lecz 
są przez nie wyznaczane. Wpływ norm społecznych na jednostkę, po-
ziom kontroli nad własnym życiem, poczucie przynależności czy moż-
liwość uzyskania pomocy ze strony innych osób to kolejne aspekty, 
stanowiące elementy stylu życia, a zarazem pozostające w związku 
ze zdrowiem (Frohlich, Potvin 1999). Jak podkreśla Lupton, wszelkie 
działania skupione na zarządzaniu swoim zdrowiem nie są autono-

miczne i nie stoją ponad innymi działaniami, lecz powinny być płynnie 
włączane w życie jednostki, niejednokrotnie w sposób, który obej-
muje zakamuflowane aspekty zdrowotne w zakresie innych znaczeń, 
uznawanych za ważniejsze w tożsamości jednostki. Wszelkie działania 
promujące zdrowie i zdrowy styl życia powinny to uwzględniać, jeżeli 
mają być skuteczne (Lupton 1994).

Typologia stylów życia w konsumpcji

Socjologowie, wykonując badania empiryczne dotyczące sty-
li konsumpcji, starają się zbudować typologię modeli stylów życia  
w sferze konsumpcji, wytyczających ramy zachowań konsumpcyjnych 
podmiotów wchodzących w skład różnych zbiorowości społecznych. 
Należy zwrócić uwagę na koncepcję podziału stylów życia przedsta-
wioną przez Lüdtkego. Poddając analizie proces zakupu podstawo-
wych, domowych dóbr w Niemczech (żelazka do prasowania, tele-
wizora i samochodu), których wybór uzależniony był od czynników 
takich jak: finanse, planowanie oraz użycie, zaproponował pięć mo-
deli stylów życia (Lüdtke 1991):

1. Estetyczno-ekspresyjny, w którym występuje przewaga tenden-
cji nowoczesnego życia (ang. high-life) wśród młodych ludzi, ze 
średniej klasy społecznej, z męską dominacją (zauważa się spon-
taniczność zakupu towarów, które posiadają ich znajomi);

2. Dyskursywnych decyzji zakupu, charakteryzujący się wspólnym 
podejmowaniem decyzji kupna przez wszystkich członków go-
spodarstwa domowego oraz zdobywanie informacji na temat 
artykułów handlowych w wielu fachowych sklepach; niniejszy 
model występuje wśród starszych osób, znajdujących się w niż-
szej pozycji w średniej klasie, z dominacją męską;

3. Ekonomicznych kryteriów, gdzie dominuje tendencja ekono-
micznej opłacalności (widoczny jest wpływ ceny, finansowe 
uwarunkowania oraz wywieranie wpływu testów konsumenc-
kich, publikowanych w prasie, na zachowania konsumenckie);

4. Funkcjonalny, w którym konsumentów cechuje brak wyraziście 
sprecyzowanych oczekiwań w stosunku do konkretnych dóbr, 
proste wybory, zdobywanie informacji o artykułach handlowych 
w jednym fachowym sklepie; model ten występuje wśród star-
szych ludzi o niewysokim statusie zawodowym;

5. Image towarów – konsument przy zakupie towaru zwraca uwa-
gę na znajomość marki, jak i stopień nowości technicznych 
artykułów; występuje wśród młodych ludzi, z wykształceniem 
wyższym oraz wysokim statusem zawodowym.

Koncepcja stylu życia w kontekście konsumpcji ma znaczny wpływ  
w teorii i w praktyce badań prowadzonych nad rynkiem konsumpcyj-
nym. Po pierwsze, może stanowić podstawę podziału rynku konsump-
cyjnego na różne sfery, a po drugie, jest jednym z istotniejszych mo-
tywatorów zachowań konsumpcyjnych, a także ważną zmienną, przy-
czyniającą się do wyjaśniania zachowań konsumenckich (Bylok 2011).

Zjawisko „zdrowego” styl życia  
a zachowanie konsumentów na terenie Polski 

Swoistą cechą konsumentów jest działanie, dążące do osiąga-
nia przyjemności. Postępowanie konsumentów na rynku stanowi 
ogół działań związanych z uzyskaniem i użytkowaniem towarów lub 
usług, a przy tym, również dysponowanie nimi. Rudnicki jest zdania, 
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opiniodawcy – w wieku od 18 do 34 lat (75%-78%), osoby badane 
dobrze oceniający swoją sytuację materialną (70%) i otrzymujący 
względnie wysokie, choć nie najwyższe dochody per capita (70%),  
a w zbiorowościach zawodowo-społecznych w głównej mierze stu-
denci i uczniowie (87%), kadra średniego szczebla (76%), pracownicy 
administracyjno-biurowi (72%), prywatni przedsiębiorcy (73%) oraz 
jednostki zatrudnione w sektorze usług (77%) – zobacz tabela 2. 

Tabela 2. Korelacja między popularnością zdrowego stylu życia a dbałością  
o własne zdrowie wśród obywateli Polski

Czy uważa 
się Pan(i) za 

osobę dbającą 
o własne 
zdrowie?

W wielu krajach popularny jest teraz tzw. zdrowy styl 
życia, polegający na tym, że dbanie o własne zdrowie 
jest dla ludzi bardzo ważną sprawą. Jak Pan(i) sądzi, 

czy w Polsce ten zdrowy styl życia też jest popularny? 
[%]

Tak Nie Trudno 
powiedzieć

Tak 67 29 4
Nie 49 48 3

Trudno 
powiedzieć 31 19 50

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zdrowie i prozdrowotne za-
chowania Polaków, komunikat z badań CBOS, nr 138/2016 www.cbos.pl 
[10.10.2018].

Zgodnie z tabelą 2 przeświadczenie o renomie zdrowego stylu 
życia w naszym kraju jest wyraziście częstsze wśród osób dbających  
o własne zdrowie (67%) niż wśród tych, którzy nie przykładają zbyt-
niego znaczenia do tej kwestii (49%).

Podsumowanie

Do zobrazowania czynników decydujących o zachowaniu współ-
czesnych konsumentów konieczne jest przeanalizowanie ich stylów 
życia. W opisie wysokorozwiniętego społeczeństwa styl życia stał się 
niezbędnym wyznacznikiem postępowań konsumentów na rynku. 
Wyraziste jest połączenie go z zachowaniami konsumpcyjnymi, które 
udaje się mierzyć i opisać oraz określać aktywnie w postaci trendów. 
Jednym z objawów współczesnych czasów jest rozwijanie się znacze-
nia czasu wolnego, który często jest nasycony konsumpcją. W trans-
formacji struktur społecznych pojawia się pluralizm, który bazuje na 
utracie wpływu przez klasy społeczne i coraz częściej określających się 
stylach życia ukierunkowanych na określony obszar ludzkiego działa-
nia, niepowiązany z istniejącymi czynnikami struktury społecznej. Jest 
to określenie demokratyzacji w społeczeństwie. Wzorem jest zdrowy 
styl życia. Konsekwencją występowania tego stylu jest zagospodaro-
wanie wolnego czasu ukierunkowane na dbałość o swoje ciało. Cha-
rakterystyczną cechą jest dostępność, bez względu na przynależność 
grupową i pozycję społeczną. Z badań wynika, że wpływ stylu życia 
na konsumentów jest znaczny, co w rezultacie korzystnie wpłynie na 
zmiany rynku dóbr konsumpcyjnych.

że zachowanie konsumenta jest wynikiem indywidualnej świado-
mości potrzeb i przy tym obejmuje całokształt obiektywnie oraz su-
biektywnie ustalonych, świadomych i nieświadomych, racjonalnych  
i emocjonalnych działań w trakcie procesu podejmowania decy-
zji na rynku dóbr konsumpcyjnych i w czasie konsumpcji (Rudnicki 
2001). Opaschowski sądzi, że współczesny konsument ukształtowany  
w atmosferze dobrobytu pomiędzy indywidualizmem a hedonizmem 
rozwija swoją jednostkową tożsamość poprzez uprawianie sportów, 
dbanie o ciało oraz ducha. Sportowy fitness bądź umiejętności ta-
neczne, modna odzież czy kosmetyczna pielęgnacja ciała są gwaran-
tem osiągnięcia idealnego wizerunku i stanowią kryteria określenia 
społecznego uznania i pozycji (Bylok 2011). W analizie zachowań 
konsumpcyjnych dostrzec można zjawisko aktywizacji form spędzania 
wolnego czasu, w szczególności w strefie ideologii zdrowia, co od-
najduje przełożenie w aktywnych formach spędzania urlopu (rozwój 
turystyki wodnej, rowerowej czy pieszej). Potwierdzają to badania 
Cambell’a, który jest zdania, iż coraz większy nacisk kładziony jest na 
konsumpcję rekreacyjną oraz spędzanie czasu wolnego na zakupach 
i innych czynnościach, dostarczających przyjemnych doznań powiąza-
nych z turystyką czy innymi formami rozrywki (Cambell 2008).

Nasuwa się pytanie: czy na terenie Polski zdrowy styl życia jest 
popularny wśród konsumentów? Z badań przeprowadzonych przez 
CBOS (CBOS 2016) wynika, że ponad połowa dorosłych Polaków (64%) 
uważa, że w naszym kraju coraz bardziej popularny jest tzw. zdrowy 
styl życia. Co dziewiąta osoba (11% ogółu) jest tego pewna. Prawie 
jedna trzecia (31%) przyznaje, że dla Polaków dbanie o własne zdro-
wie nie jest istotne. Niewielka ilość badanych (3%) zdecydowanie za-
przecza popularności zdrowego stylu życia. Natomiast co dwudziesty 
badany (5%) nie ma żadnego wyrobionego zdania w tym zakresie 
(tabela 1). 

Tabela 1. Popularność zdrowego stylu życia w Polsce w latach 1993-2016

W wielu krajach popularny 
jest zdrowy styl życia, 
polegający na tym, że 

dbanie o własne zdrowie 
jest dla ludzi bardzo ważną 
sprawą. Jak Pan(i) sądzi, czy 
w Polsce zdrowy styl życia  

też jest popularny?

Wskazania respondentów według 
terminów badań [%]

V 1993 VIII 2007 VII 2012 IX 2016

Zdecydowanie tak 2
19

4
33

7
51

11
64

Raczej tak 17 29 44 53
Raczej nie 49

66
50

57
38

44
28

31
Zdecydowanie nie 17 7 6 3
Trudno powiedzieć  15  10   5   5

Źródło: opracowanie własne na podstawie Zdrowie i prozdrowotne za-
chowania Polaków, komunikat z badań CBOS, nr 138/2016 www.cbos.pl 
[10.10.2018].

Jak wynika z tabeli 1, popularność prozdrowotnego stylu życia 
w Polsce znacząco i systematycznie rośnie. Odsetek osób badanych 
dostrzegających oznaki dbałości o zdrowie wzrósł od 2012 roku aż  
o 13 punktów procentowych. Natomiast w porównaniu z 1993 rokiem 
powiększył się ponad trzykrotnie (z 19% do 64%). Jednocześnie zdecy-
dowanie ubywa badanych, którzy sądzą, że zdrowy styl życia nie jest 
w naszym kraju popularny (w stosunku do 1993 roku nastąpił spadek 
odsetka takich opinii o 35%). Opinię o powodzeniu prozdrowotnych 
postaw w polskim społeczeństwie częściej niż inni objawiają młodsi 
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Charakterystyka rozwoju turystyki po polskiej  
oraz białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej

An overview of tourism developments  
on the Polish and Belarusian sides of the Białowieża Forest

National Parks are highly specific tourist destinations. On the 
one hand, due to the abundance of natural assets, they attract 
masses of tourists. On the other hand, tourism flows in parks are 
associated with a number of restrictions related to the protective 
functions of the parks and the resultant need for all human activity 
forms, including tourism, to comply with them. The study presents 
some crucial aspects of tourism operation in protected areas and 
tourist expectations on the basis of the Białowieża Forest (Puszcza 
Białowieska). Furthermore, it presents the results of research surveys 
regarding the attractiveness of the Białowieża Forest on the Polish 
and Belarusian sides and an analysis of the research survey findings.

Keywords: The Bialowieza National Park, touristy activity, tourists.

Parki Narodowe należą do bardzo specyficznych destynacji tu-
rystycznych. Z jednej strony ze względu na bogactwo walorów na-
turalnych przyciągają znaczne rzesze turystów, z drugiej strony ruch 
turystyczny w parkach napotyka na liczne ograniczenia, jakie wiążą 
się z ich funkcją ochronną i podporządkowaniem jej wszystkich form 
aktywności człowieka, w tym również aktywności turystycznej. W ar-
tykule zaprezentowano istotne aspekty dotyczące funkcjonowania 
turystyki na obszarach chronionych oraz oczekiwania turystów na 
przykładzie Puszczy Białowieskiej. Przedstawiono w nim również uzy-
skane wyniki badań ankietowych dotyczących atrakcyjności Puszczy 
Białowieskiej po polskiej i białoruskiej stronie oraz zaprezentowano 
analizę uzyskanych wyników badań ankietowych.

Słowa kluczowe: Białowieski Park Narodowy, aktywność turystycz-
na, turyści.

Typ artykułu: przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
Cytowanie: Kozak A., (2018) Charakterystyka rozwoju turystyki po polskiej oraz białoruskiej stronie Puszczy Białowieskiej, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 3 
(29)/2018, s. 16-20, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-3-2018/RSK-3-2018-Kozak-Charakterystyka-rozwoju-turystyki-Puszczy-Bialowieskiej.pdf
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„Turysto pamiętaj
Żeby to, co widział kiedyś dziad i pradziad Twego taty

Ujrzał wnuk Twojego wnuka
Utworzono parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty  

oraz inne formy ochrony przyrody
O tym pamiętaj stary i młody, aby inni mogli je podziwiać osobiście, 

a nie tylko oglądać na zdjęciach i filmach”.

Parki Narodowe należą do bardzo specyficznych destynacji tu-
rystycznych. Z jednej strony ze względu na bogactwo walorów na-
turalnych przyciągają znaczne rzesze turystów, z drugiej strony ruch 
turystyczny w parkach napotyka na liczne ograniczenia, jakie wiążą 
się z ich funkcją ochronną i podporządkowaniem jej wszystkich form 
aktywności człowieka, w tym również aktywności turystycznej (Pa-
rzych 2014). Celem artykułu była analiza rozwoju turystyki w obrębie 
polskiej i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Praca ma charakter 
badawczy i posłużono się w niej metodą sondażu diagnostycznego. 
Zdrowe środowisko i piękne krajobrazy przyczyniają się do długoter-
minowego rozwoju działalności turystycznej. Chętnie odwiedzanymi 
obszarami są te o szczególnych walorach przyrodniczych. Umożliwiają 
one turystom kontakt z przyrodą, jak również dostarczają wrażeń es-
tetycznych. Ponadto stanowią doskonałe miejsce wypoczynku. Pozna-
wanie oraz odkrywanie fauny i flory, także obserwacja przyrody sta-
nowią ważne motywy turystycznej motywacji. Parki narodowe i inne 
obszary chronione należą do najbardziej rozpoznawalnych i masowo 

odwiedzanych miejsc turystycznych. Turystyka stanowi jedną z naj-
ważniejszych funkcji parków narodowych. Umożliwia społeczeństwu 
odpoczynek na obszarach o wybitnych walorach przyrodniczych, jak 
również zapewnia miejsca pracy dla lokalnej ludności (Gałązka 2016). 
Podstawowym powodem przyjazdu turystów do parku narodowego 
jest piękno przyrody, a także możliwość aktywnego wypoczynku. 

Cel i metodyka badań

Celem artykułu była analiza rozwoju turystyki w obrębie polskiej  
i białoruskiej części Puszczy Białowieskiej. Wiosną 2017 roku na tere-
nie Puszczy Białowieskiej przeprowadzono badania ankietowe mające 
na celu analizę rozwoju turystyki w obrębie polskiej i białoruskiej czę-
ści Puszczy Białowieskiej, części, które są objęte ochroną prawną jako 
obszarów chronionych. W przeprowadzonych badaniach ankietowych 
ujęto następujące zagadnienia: 

• określenie „profilu geograficznego” turystów przybywają-
cych na tereny puszczy;

• określenie głównych kanałów i sposobów przekazywania 
informacji turystycznych o regionie Puszczy Białowieskiej;

• określenie czynników przyciągających turystów do regionu 
Puszczy Białowieskiej;

• ocena atrakcyjności rekreacyjno-turystycznej regionu Pusz-
czy Białowieskiej po obu stronach granicy (opinia turystów);

• porównanie turystyki na obszarze Puszczy Białowieskiej po 
stronie polskiej a białoruskiej.

W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego. Kwe-
stionariusz ankiety miał postać papierową. W badaniu ankietowym 
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wzięły udział 73 osoby. Każdy z respondentów wypełniał ankietę sa-
modzielnie tj. bez zadawania pytań przez ankietera. Grupą docelową 
byli turyści przybywający do regionu Puszczy Białowieskiej po obu 
stronach granicy. Badania zrealizowano w maju 2017 roku. Wybór 
terminu związany był z narastającym w tym okresie ruchem tury-
stycznym (sprzyjające warunki atmosferyczne, dni wolne, weekend 
majowy). Badania zostały wykonane przy okazji realizacji pracy magi-
sterskiej studentki Yuliy Dvornichenki (73 ankiety). Miejsca ankieto-
wania to Park Pałacowy w Białowieskim Parku Narodowym, Centrum 
Turystyki Regionu Puszczy Białowieskiej w Hajnówce oraz Puszcza Bia-
łowieska po stronie Białorusi.

Charakterystyka obszaru badań 

Białowieski Park Narodowy położony jest tuż przy granicy z Bia-
łorusią, chroni obszar ostatnich w Europie nizinnych lasów liściastych 
o cechach pierwotnych i jest centralnym obszarem Puszczy Białowie-
skiej. Za datę początkową powstania parku przyjmuje się rok 1921, 
kiedy to na części obecnego parku utworzono leśnictwo „Rezerwat”. 
W latach trzydziestych zostało ono przekształcone w „Park Narodowy 
w Białowieży”, a w 1947 roku jednostka otrzymała nazwę „Białowieski 
Park Narodowy” funkcjonującą do dziś. Ten pozbawiony ingerencji 
ludzkiej teren zajmuje powierzchnię 10 517 ha, co stanowi 1/6 części 
puszczy (https://greenvelo.pl/detal/260-greenvelo-bialowieski-park-
-narodowy 2018). O parku narodowym Puszcza Białowieska można 
powiedzieć, że jest to jeden z nielicznych w Europie chronionych ob-
szarów lasu pierwotnego, pralas, przedwiekowa dzika puszcza. Jednak 
ani klimat, ani specyfika i żyzność leśnych gleb, ani inne osobliwości 
natury tego obszaru nie wystarczają do wyjaśnienia fenomenu przy-
rodniczego Puszczy Białowieskiej. To dzięki trwającej ponad 500 lat 
celowej ochronie puszczy, występuje tu bogactwo organizmów, które 
tylko tu mogły zrealizować w pełni program swojego rozwoju zapisa-
nego w genach (Fabijański 2000). Wielkie łowy w 1409 roku, w któ-
rych osobiście uczestniczył król Władysław Jagiełło, wprowadziły Pusz-
czę Białowieską na karty kronik Jan Długosza. Tusze zabitych żubrów, 
łosi, jeleni i turów, solone i wędzone, spławiano Narwią i Wisłą pod 
Płock na zaopatrzenie armii idącej pod Grunwald. Tak zaczyna się pisa-
na historia Puszczy Białowieskiej. Duża część dobrej sławy jaką cieszy 
się Puszcza Białowieska i jej parki narodowe ma źródło właśnie tam,  
w obszarze ściśle chronionym i intensywnie badanym. Żadne drzewo 
w tym lesie nigdy nie było sadzone poza bardzo małymi fragmentami, 
nigdy też nie wycinano tam drzew. Jest to przykład i wzorzec lasów, ja-
kie przed tysiącami lat porastały Niż Europejski. Rosną tam najstarsze 
i największe okazy. Las kipi wprost ogromną różnorodnością organi-
zmów wypełniających wnętrze od powierzchni po wierzchołki drzew, 
wznoszące się na wysokość 40-50 m. W puszczy panuje wilgoć i mrok. 
Tylko tam, gdzie starość powali wielkie drzewo, przez pewien czas 
istnieje luka, przez którą światło wdziera się aż do dna lasu. Ale i ona 
po kilku latach wypełnia się podrostami drzew ścigającymi się w walce  
o dostęp do światła (Fabijański 2000). Kompleks leśny Puszczy Bia-
łowieskiej leży na pograniczu Polski i Białorusi, zajmując około 1 500 
km², z czego część polska stanowi 42% powierzchni. Białowieski Park 
Narodowy położony jest w środkowej części Puszczy Białowieskiej. 
Granicą wschodnią jest granica państwowa z Białorusią. Puszcza Bia-
łowieska leży po obu stronach granicy. Jest to prastary las o unikato-
wej w skali obu krajów i świata wartości, będący matecznikiem żubra  

i wielu innych rzadkich gatunków zwierząt i roślin. Jest to jeden z nie-
licznych tego typu transgranicznych obszarów chronionych: po stronie 
polskiej to Białowieski Park Narodowy, a po stronie białoruskiej – Park 
Narodowy „Bieloveżskaya puszcza”. Jest to obszar uznany przez UNE-
SCO jako polsko-białoruski transgraniczny obiekt Światowego Dzie-
dzictwa Ludzkości. Na terenie tych dwóch krajów, dwóch parków  
i jednej puszczy został wytyczony Białowieski Szlak Transgraniczny 
(http://lot.bialowieza.pl/planujemypobyt/turystykatransgraniczna 
2017). Od 1991 roku Puszcza Białowieska jest parkiem narodowym. 
W 1992 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa Ludz-
kości. W 1993 roku park otrzymał międzynarodowy status Rezerwatu 
Biosfery. W celu zachowania biologicznej różnorodności Puszczy Bia-
łowieskiej cały jej obszar został podzielony na cztery strefy z różnym 
systemem ochrony (Więcko 1984). Najważniejsze cechy pierwotne 
Puszczy Białowieskiej to (http://pdf.kamunikat.org/105411.pdf 2017):

• nieprzerwana od wielu tysięcy lat ciągłość procesów przy-
rodniczych (puszcza nigdy nie została całkowicie wycięta jak 
większość lasów europejskich);

• stała obecność martwych drzew – stojących i leżących oraz 
wielka obfitość drzew dziuplastych;

• największe w Europie bogactwo gatunków ptaków leśnych 
(109), w tym 9 gatunków dzięciołów;

• pierwotne proporcje zespołów ptasich – ogromne bogactwo 
gatunków przy niskiej liczebności poszczególnych populacji;

• pierwotny behawior lęgowy ptaków (np. jerzyki – ptaki znane 
prawie wyłącznie z miast, gnieżdżą się tu w dziuplach wyso-
kich drzew;

• wielkie bogactwo gatunkowe grzybów – 3 500 gatunków 
stwierdzonych (szacowane na 5 000 gatunków);

• pełen zespół zwierząt kopytnych z żubrem na czele;
• niemal pełen zespół dużych drapieżników;
• stosunkowo nieduża ilość gatunków obcych. 
Jednym z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii tego 

obszaru był podział Puszczy Białowieskiej po II wojnie światowej gra-
nicą państwową, na części polską i białoruską (do 1991 roku w ra-
mach ZSRR). Niestety podział ten ma negatywne konsekwencje dla 
przyrodniczej i kulturowej integralności tego regionu. W centrum 
puszczy, w małej wiosce Wiskuli, w roku 1957 wybudowana została 
rezydencja przywódców byłego ZSRR, obecnie Białorusi. 8 grudnia 
1991 roku tu właśnie zostało podpisane historyczne „białowieskie” 
porozumienie o rozwiązaniu ZSSR i utworzeniu wspólnoty Niepodle-
głych Państw (WNP). Złożona historia tego obszaru przyczyniła się do 
ukształtowania pogranicza kulturowego. Znajduje to swoje odbicie  
w pamiątkach historycznych i zróżnicowaniu etniczno-wyznaniowym. 
Obok mowy polskiej i białoruskiej usłyszeć tu można także dialek-
ty ukraińskie. Mniejszość żydowska, która dziś już tu nie występuje, 
była bardzo liczna do II wojny światowej w ośrodkach o charakte-
rze miejskim. Do czasów współczesnych przetrwały nieliczne już 
pamiątki świadczące o bogatej kulturze i historii Żydów w regionie. 
Dominującym wyznaniem zarówno po polskiej, jak i po białoruskiej 
stronie granicy jest Prawosławie. Znajduje to swoje odbicie w licz-
nie występujących tu świątyniach tego obrządku. Ochrona przyrody  
w obydwu częściach Puszczy Białowieskiej (białoruskiej i polskiej) 
opiera się o różne systemy ochrony przyrody i różną praktykę na 
tym polu. W Ustawie Republiki Białoruś O Szczególnie Chronionych 
Obszarach Przyrodniczych (SCOP) z 23 maja 2000 roku, wyróżniono 
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następujące kategorie obszarów chronionych: zapowiednik, park 
narodowy, zapowiednik częściowy, pomnik przyrody. Najwyższą for-
mą ochrony jest tzw. zapowiednik (rezerwat), a dopiero na drugim 
miejscu park narodowy. Natomiast brak w tej ustawie (i na Białorusi) 
takich kategorii, jak rezerwat biosfery oraz obiekt Światowego Dzie-
dzictwa Przyrodniczego Ludzkości. W Polskiej Ustawie o ochronie 
przyrody z 16 kwietnia 2004 roku wymieniono 10 form ochrony przy-
rody: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obsza-
ry chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, 
stanowiska dokumentacyjne, użytki ekologiczne, zespoły przyrod-
niczo-krajobrazowe, ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów.  
Aż 8 z nich występuje w polskiej części Puszczy Białowieskiej (brak 
parku krajobrazowego i zespołu przyrodniczo-krajobrazowego). We-
dług polskiej ustawy o ochronie przyrody: „Park narodowy tworzy 
się w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów, two-
rów i składników przyrody nieożywionej i walorów krajobrazowych, 
przywrócenia właściwego stanu zasobów i składników przyrody oraz 
odtworzenia zniekształconych siedlisk przyrodniczych, siedlisk roślin, 
siedlisk zwierząt lub siedlisk grzybów” (Ustawa z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). W ustawie 
tej udostępnianie parku określone jest w sposób następujący: „Ob-
szar parku narodowego jest udostępniany w celach naukowych, edu-
kacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych  
w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w parku naro-
dowym” (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880). Podobne cele przed parkami 
narodowymi stawiają białoruscy ustawodawcy. Szczególny nacisk kła-
dzie się tu na zachowanie tzw. „wzorcowych i unikatowych” zbioro-
wisk przyrodniczych, krajobrazów, rzadkich i ginących gatunków roślin  
i zwierząt. Ogólnie rzecz biorąc, na obszarze parku narodowego po-
winna zostać zachowana cała różnorodność biologiczna i krajobrazo-
wa. W odróżnieniu od zapowiedników, gdzie działalność człowieka 
jest praktycznie całkowicie zabroniona (zabronione są polowania, 
turystyka itp.), na teren parków narodowych wpuszczani są turyści,  
a także, w ograniczonej skali, dopuszcza się możliwość działań gospo-
darczych. Działania te powinny być prowadzone zgodnie z ustalonymi 
zasadami ochrony parku narodowego. Park powinien pełnić również 
funkcje w zakresie edukacji i wychowania ekologicznego oraz turystyki 
i rekreacji w specjalnie do tego celu wydzielonych miejscach. Ważnym 
zadaniem tego obszaru jest również prowadzenie badań naukowych 
i monitoringu przyrodniczego (http://pdf.kamunikat.org/105411.pdf 
2017). Od 12 czerwca 2015 roku turyści mogą zwiedzać Puszczę Bia-
łowieską po stronie Białoruskiej bez konieczności posiadania wizy. 
Cudzoziemcy będą mogli przebywać na terenie parku narodowego 
„Białowieska Puszcza” bez wizy nie dłużej niż 3 dni.

Wyniki badań – turystyka na obszarze  
Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej

Z przeprowadzonych badań wynika, że głównym kierunkiem na-
pływu turystów do Puszczy Białowieskiej w Polsce jest województwo 
mazowieckie (43% osób biorących udział w ankiecie). Jednym z po-
wodów może być bliskość położenia. Biorąc jednak pod uwagę zmia-
ny zachodzące w stylu życia, chęć ucieczki od miejskiego hałasu na 
łono natury staje się priorytetem wypoczynkowym ludności zamiesz-
kującej duże miasta, takie jak Warszawa. Pozwala to na oderwanie 
się od codziennej rutyny, wyciszenie się i odpoczynek. 9% stanowili 

turyści pochodzący z województwa łódzkiego. Nieznaczny odsetek 
(6%) to reprezentanci regionu lubelskiego, małopolskiego, opolskie-
go oraz warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, śląskiego i pomor-
skiego (5%). Interesująco przedstawia się sytuacja z odpowiedziami 
recenzentów na pytanie o źródła informacji o Puszczy Białowieskiej  
i możliwości jej zwiedzania. Badani najczęściej uzyskiwali informa-
cje o regionie Puszczy Białowieskiej z Internetu, stron www (36%).  
1/3 ankietowanych turystów postanowiła poznać walory tego obszaru 
z polecenia ich przez znajomych/rodzinę, którzy gościli tutaj już z wi-
zytą i polecają jego odwiedzenie. Niezbędnym elementem promocji 
są różnego rodzaju publikacje (foldery, przewodniki, katalogi) przed-
stawiające atrakcje turystyczne regionu, usługi z branży (gastronomia, 
noclegi itp.). Z tego typu źródeł skorzystało 12% badanych. Prezenta-
cja regionu Puszczy Białowieskiej podczas targów turystycznych oka-
zała się pomocna dla 8% ankietowanych. 7% osób zdobyło wiedzę  
o terenie podczas edukacji szkolnej. Z wiadomości odnośnie do Pusz-
czy Białowieskiej i jej okolic, pojawiających się w telewizji, skorzystało 
5% turystów. Dla większości badanych (46%) była to pierwsza wizyta 
w regionie Puszczy Białowieskiej. Po raz drugi przyjechało tutaj 25% 
turystów, którzy postanowili dalej zgłębiać tajniki tego terenu. Wię-
cej niż trzeci raz odwiedziło powiat hajnowski aż 19% respondentów. 
Dla 10% była to trzecia wizyta. Białowieski Park Narodowy to miejsce 
wymarzone dla miłośników przyrody. Unikalna możliwość obserwacji 
na tym obszarze naturalnych procesów przyrodniczych, niespotyka-
na bioróżnorodność, rzadkie gatunki fauny i flory, największe stado 
wolnościowe żubrów na świecie, stanowią atrakcję dla amatorów, jak 
również zaawansowanych przyrodników. Teren Parku odwiedzany jest 
przez tysiące turystów rocznie, zarówno z Polski, jak i z najdalszych 
zakątków świata. Aby nie zagrozić wrażliwym walorom ostatniej  
z europejskich puszcz, istotnym zadaniem pracowników BPN jest 
właściwe udostępnianie obszaru Parku do celów turystyki oraz edu-
kacji. Stworzona do tego celu bogata infrastruktura turystyczna – wy-
tyczone szlaki turystyczne, punkty widokowe, miejsca odpoczynku 
pozwalają na zapoznanie się z Białowieskim Parkiem Narodowym  
w sposób zarówno niebanalny, jak i bezpieczny dla chronionych war-
tości przyrodniczych. W dzisiejszych czasach możliwość wypoczynku 
na łonie natury nabiera kolejnego wymiaru, obcowanie z przyrodą to 
nie tylko przyjemność, ale i aktywność wywierająca zbawienne skut-
ki na szereg sfer ludzkiego życia. Unikalność walorów Białowieskiego 
Parku Narodowego to bogactwo na skalę światową. To również polski 
obiekt przyrodniczy znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO. Białowieski Park Narodowy zaprasza do odkrywania natu-
ry o każdej porze roku. Otwierając się na aktywne formy turystyki 
Park udostępnia swoje zasoby dzieląc się puszczańskim bogactwem. 
Infrastruktura turystyczna Puszczy Białowieskiej po polskiej stronie 
jest dobrze rozwinięta. Na terenie parku znajduje się wiele punktów 
noclegowych, do których zalicza się między innymi: domy letnisko-
we, apartamenty, kempingi, hotele, kwatery prywatne, pensjonaty,  
ośrodki wypoczynkowe, pola namiotowe. Najwięcej punktów nocle-
gowych znajduje się w okolicy Białowieży. Niemniej, w dalszej części 
parku turyści także mogą skorzystać z wieku ofert agroturystycznych. 
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się pola namiotowe, które 
znajdują przy gospodarstwach agroturystycznych. Turyści mogą sko-
rzystać z typowo wyznaczonych miejsc namiotowych, na terenie któ-
rych znajduje się dostęp do wody, prądu i toalet. Na terenie Puszczy 
Białowieskiej po stronie polskiej bardzo dobrze rozwinięta jest także 



pują drogi bez pokrycia – gruntowe, często piaszczyste. W odpowie-
dzi na pytanie: „Jaka jest ocena zagospodarowania turystycznego?”, 
najwięcej osób wskazało, że jest ono bardzo dobre (70%). Znacznie 
mniej ankietowanych uznało, że jest ona średnia (15%) i słaba (15%). 
Po stronie białoruskiej Puszczy Białowieskiej elementy bazy towarzy-
szącej, przede wszystkim dotyczące informowania turystów o trasach 
i obiektach, także szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne czy muzea 
występują tutaj w skromniejszym wydaniu niż w części polskiej. Z roku 
na rok jednak zauważa się coraz większe zainteresowanie Puszczą Bia-
łowieską po stronie białoruskiej. Dlatego też wzbogacane i udosko-
nalane są poszczególne elementy zagospodarowania turystycznego. 
Duże znaczenie w ramach oferty turystycznej w Puszczy Białowieskiej 
po stronie białoruskiej ma m.in. turystyka jeździecka. Ten rodzaj tu-
rystyki jest dynamicznie rozwijającą się w ostatnich latach dziedziną 
turystyki aktywnej. Obecnie wytyczanie szlaków dla turystyki jeździec-
kiej odbywa się bardzo spontanicznie, brakuje jednoznacznej selekcji 
tras, nie obowiązują jednolite oznaczenia, różna jest także ich organi-
zacja (miejsca popasowe lub ich brak, stajnie etapowe). Trasy powsta-
ją z inicjatywy nadleśnictw, osób prywatnych, stowarzyszeń i innych 
organizacji. Niektóre są znakomicie oznakowane i opisane, inne są 
krótsze i uboższe pod tym względem, użytkuje je niewielkie grono 
osób oraz brakuje na nich oznaczeń i miejsc popasowych. Istnieje 
również grupa szlaków konnych, które ze względu na nieodpowiednią 
organizację nie do końca spełniają swoją funkcję, a nawet, co gorsze, 
mogą stanowić zagrożenie dla środowiska naturalnego. Rajdy kon-
ne na Białorusi są coraz częściej wybierane przez turystów z Europy 
Zachodniej, stając się podstawowym źródłem utrzymania niektórych 
gospodarstw agroturystycznych i małych firm prowadzących jazdy 
konne i turystykę jeździecką. Organizacją rajdów konnych zajmuje się 
wiele stadnin i ośrodków jeździeckich. Wśród atrakcji turystycznych 
na terenie Puszczy Białowieskiej po stronie białoruskiej na uwagę za-
sługują Muzeum Przyrody oraz mini zoo z dzikimi zwierzętami. Turyści 
mają możliwość wykupienia dwugodzinnej wycieczki do urządzonej 
tu siedziby Świętego Mikołaja (Dziadka Mroza). Ciekawym obiektem 
jest także Muzeum Rzemiosła i Tradycji Ludowych. Muzeum działa od 
kilku lat. Przy wejściu do muzeum stoi wypchany żubr Puginał, któ-
rego w 1946 roku przywieziono na białoruską część Puszczy z Polski. 
Wystawa muzealna pokazuje Puszczę o czterech porach roku, a także 
historię polowań w Puszczy Białowieskiej. Na dioramach ustawione 
są wypchane zwierzęta, żubry, stada dzików, koniki polskie, rysie,  
borsuki, jelenie, łosie, piżmaki, wilki oraz liczne ptaki. Część historycz-
na muzeum to portrety Jagiellonów, którzy przyjeżdżali tu na polowa-
nia. Są też portrety carów, zdjęcia rodziny Aleksandra III, który polo-
wał w leśnych ostępach, a także makieta nieistniejącego dziś Pałacu 
w Białowieży (http://www.bialowieza.net.pl/index.php?page=bialo-
ruska-czesc-puszczy-bialowieskiej 2017). Jednak największą atrakcją 
białoruskiej części puszczy jest siedziba Świętego Mikołaja. Stworzona 
została w 2003 roku, a pomysłodawcą był Aleksandr Łukaszenka. Jego 
portret wisi dziś nad biurkiem w gabinecie Świętego Mikołaja (Dziad-
ka Mroza). Dziadek Mróz urzęduje tu przez cały rok. Zimą wita gości 
w długim, czerwonym płaszczu i czapie z pomponem. Latem ma lżej-
szy strój. W puszczy znajduje się także Muzeum Rzemiosła i Tradycji 
Ludowych (mały skansen). Wewnątrz chaty można obejrzeć gliniane 
naczynia, meble, kołowrotki oraz domowy piec. Największą atrakcją 
jest samogon (bimber), który pędzony jest legalnie, obok w szopie.  
Z myślą o rowerzystach wytyczono cztery szlaki rowerowe. Najdłuższy 

baza gastronomiczna. Restauracje, karczmy, bary i inne obiekty ga-
stronomiczne zachęcają swoją ofertą. Niemalże w każdej wsi i miej-
scowości znajdują się sklepy spożywcze. Sieć dróg na tym obszarze 
jest gęsto osadzona, co wskazuje, że do Puszczy Białowieskiej można 
dojechać bez żadnych trudności. Na terenie puszczy znajduje się wiele 
dróg polnych, które pokrywa tylko piach. Ponadto na tym terenie roz-
ciąga się leśna kolejka wąskotorowa, która jest dodatkową atrakcją 
dla turystów. Dokonując dalszej analizy należy zwrócić uwagę na bazę 
towarzyszącą, którą tworzy system informacji turystycznej. Zwykle 
punkty informacyjne znajdują się w większych miastach, najważniej-
szy z nich znajduje się w Białowieży. Na terenie puszczy rozmieszczono 
także setki tablic informacyjnych. Znajdują się one najczęściej przy 
szlakach pieszych, rowerowych, a także wiele z nich zostało umiesz-
czonych przy drogach dojazdowych. Infrastruktura turystyczna po 
stronie polskiej jest bardzo dobrze rozwinięta. Turyści mogą skorzy-
stać z szerokiej oferty noclegowej, gastronomicznej, mogą także bez 
przeszkód dojechać do punktu docelowego.

Oferta turystyczna i ruch turystyczny  
na obszarze Puszczy Białowieskiej 

Oferta turystyczna Puszczy Białowieskiej po polskiej stronie za-
wiera wiele ciekawych atrakcji skierowanych do turystów w każdym 
wieku. Jest to teren, na którym znajdują się liczne szlaki turystyczne 
piesze i rowerowe. Co roku tereny Puszczy Białowieskiej odwiedza-
ne są przez dziesiątki turystów. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że od 2000 roku liczba turystów w Puszczy Białowieskiej nieustan-
nie wzrasta. Najwięcej turystów przyjeżdża na teren puszczy latem 
(100 tys.). Wielu turystów wybiera także porę wiosenną (50 tys.),  
a nieco mniej jesień (25 tys.), najmniej osób odwiedza ten teren zimą 
(5 tys.). Z przeprowadzonych badań wynika, że 96% stanowią turyści 
z Polski, a tylko 4% odwiedzających Puszczę Białowieską to turyści  
z zagranicy. Najczęściej puszczę odwiedzają turyści z okolicznych miej-
scowości. Badany teren odwiedzany jest najczęściej przez osoby mło-
de i rodziny, rzadziej przez seniorów. Natężenie ruchu turystycznego  
w Puszczy Białowieskiej jest najsilniejsze w okresie letnim. Zdecydo-
wana większość badanych odpowiedziała, że powodem przyjazdu 
jest urlop (60%). Prawie co trzeci badany wskazał, że jego celem jest 
dobra pogoda (30%), a co dziesiąty na inne kategorie. Ankietowanych 
zapytano także o rodzaj preferowanej turystyki. Ponad połowa z nich 
preferuje turystykę rodzinną (60%). Pozostałe osoby wybierają tury-
stykę indywidualną (40%). Najbardziej docenianym walorem Puszczy 
jest natura (60%). Co piąty badany wskazał na ciszę i spokój (20%),  
a pozostałe osoby na roślinność (10%) i zwierzęta (10%).

Turystyka na obszarze Puszczy Białowieskiej  
po stronie białoruskiej

Infrastrukturę turystyczną na terenie Puszczy Białowieskiej po 
stronie Białoruskiej tworzy baza noclegowa, gastronomiczna i towa-
rzysząca. Bazę noclegową w tej części regionu tworzy kilka hoteli,  
z czego dwa komfortowo urządzone (sauna, restauracja, w której 
można degustować potrawy narodowe, w tym również dziczyznę),  
a także domki położone w malowniczych miejscach puszczy. Ważnym 
elementem infrastruktury turystycznej jest także baza transportowa. 
Do puszczy prowadzą drogi asfaltowe, w jej obrębie najczęściej wystę-
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formami aktywności turystycznej realizowanymi na obszarze parku są 
turystyka rodzinna i indywidualna. Infrastrukturę turystyczną po obu 
stronach parku turyści ocenili dobrze, jednak to po polskiej stronie 
infrastruktura turystyczna jest lepiej rozwinięta. Z roku na rok jednak 
zauważa się coraz większe zainteresowanie Puszczą Białowieską po 
stronie białoruskiej, dlatego wzbogacane i udoskonalane są poszcze-
gólne elementy zagospodarowania turystycznego. Duże znaczenie  
w ramach oferty turystycznej w Puszczy Białowieskiej po stronie 
białoruskiej odgrywa turystyka jeździecka, która ma dobre dalsze 
perspektywy rozwoju. Rajdy konne na Białorusi są coraz częściej 
wybierane przez turystów z Europy Zachodniej, stając się podsta-
wowym źródłem utrzymania lokalnej społeczności (zrównoważony 
rozwój). Białowieski Park Narodowy nie ma swojego odpowiednika 
w Europie. Jego wysoki potencjał turystyczny jest doceniany przez 
wielu odwiedzających. Należy spodziewać się, że zgodnie z trendami 
we współczesnej turystyce i wzrostem popytu na zdrowy, aktywny 
wypoczynek i zainteresowanie turystów zrównoważonym rozwojem  
w turystyce, zainteresowanie to będzie wzrastać, przyczyniając się do 
polepszenia warunków życia lokalnych społeczności, a tym samym 
ożywienia gospodarczego regionów borykających się z problemami 
ekonomicznymi. 
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z nich ma 28 kilometrów, a najkrótszy 10. Wytyczono także dwa szlaki 
piesze, 5 i 7 kilometrowe. Analiza danych statystycznych wykazuje, że 
od kilku lat ruch turystyczny na terenie Puszczy Białowieskiej po stro-
nie białoruskiej również (jak w przypadku Polski) nieustannie wrasta. 
Należy zauważyć, że w roku 2000 Puszczę odwiedziło około 45 tys. tu-
rystów, natomiast w 2018 roku było ich już około 100 tys. Jeśli chodzi 
o strukturę sezonową ruchu turystycznego na terenie Puszczy, najwię-
cej turystów przyjeżdża latem (około 59 tys.), a najmniej zimą (3 tys.). 
Kolejnym zagadnieniem badawczym był podział na turystykę krajową 
i zagraniczną. Spośród turystów zagranicznych Puszczę Białowieską 
najczęściej odwiedzają turyści z Rosji, ale też coraz więcej turystów  
z Polski, mniej z Ukrainy. Na turystów zagranicznych w sumie przypa-
da 40% zwiedzających, pozostałe 60% to turyści z Białorusi. Do Pusz-
czy Białowieskiej po stronie białoruskiej turyści przyjeżdżają z różnych 
powodów. Większość badanych przyjeżdża po prostu na urlop (50%). 
Powodem dla innych jest chęć zobaczenia zwierząt (30%) i nieznanej 
roślinności (20%). W dalszej kolejności badanych zapytano o rodzaj 
preferowanej turystyki. Z odpowiedzi respondentów wynika, że więk-
sza część turystów wybiera turystykę rodzinną (60%). Pozostałe osoby 
preferowały turystykę indywidualną (40%). Badani w połowie byli tu 
po raz pierwszy (50%), natomiast 30% turystów odwiedziło to miejsce 
po raz drugi, a co piąty ankietowany przejeżdża tu systematycznie. 
Badanych zapytano także o najbardziej docenianie walory Puszczy 
Białowieskiej. Zdecydowana większość odpowiedziała, że najbardziej 
doceniane walory Puszczy to natura (40%) oraz cisza i spokój (30%). 
W znacznie mniejszym stopniu respondenci wskazali roślinność (15%) 
i zwierzęta (15%). 

Podsumowanie

Głównym problemem badawczym podjętym w niniejszym arty-
kule była odpowiedź na pytanie: „Jak wygląda atrakcyjność turystycz-
na Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej i białoruskiej?”. Analiza 
przeprowadzonych badań dowodzi, że atrakcyjność turystyczna regio-
nu Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej i po stronie białoruskiej 
jest porównywalna. Analiza wybranych cech ruchu turystycznego  
w Białowieskim Parku Narodowym po polskiej i białoruskiej stronie 
w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 
turystów, którzy w odwiedzili Park Narodowy prowadzi do nastę-
pujących wniosków: Białowieski Park Narodowy to miejsce wyma-
rzone dla miłośników przyrody, co w kontekście nowych trendów 
w popycie turystycznym (zdrowie, aktywny wypoczynek, edukacja) 
ma szczególne znaczenie. Unikalność walorów Białowieskiego Parku 
Narodowego stanowi bogactwo na skalę światową, jest to również 
obiekt przyrodniczy znajdujący się na Liście Światowego Dziedzictwa 
UNESCO, co dla współczesnego turysty i produktu turystycznego  
3xE (Entertainment – rozrywka, Excitement – ekscytacja, Education – 
edukacja) jest ważne. Co roku tereny Puszczy Białowieskiej odwiedza-
ne są przez dziesiątki turystów, a od roku 2000 odnotowuje się stały 
wzrost frekwencji w parku. Oferta turystyczna Puszczy Białowieskiej 
po polskiej, jak i białoruskiej stronie zawiera wiele ciekawych atrakcji 
skierowanych do turystów w każdym wieku. Białowieski Park Naro-
dowy jest odwiedzany także przez turystów, którzy preferują krótkie 
jednodniowe wycieczki, podczas których głównym motywem jest 
chęć poznania przyrody parku, w nieco mniejszym stopniu obcowanie  
z ciszą i spokojem, roślinnością i chęć zobaczenia zwierząt. Głównymi 
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Podejmowane formy wypoczynku  
na wiejskich terenach doliny Bugu

Forms of recreation taken  
in rural areas of the Bug Valley

The research was carried out in 2018 in the three provinces (Lu-
blin, Podlasie, Masovia) in municipalities close to the Bug river valley. 
The study involved 99 owners of agritourism farms, whose farms had 
the status of a conventional farm or ecological or were in the phase 
transformation from conventional to organic farming. The study as-
sessed the forms of recreation that are undertaken by tourists in the 
rural areas of the Bug Valley and the analysis of stimulating and lim-
iting factors the development of tourism in this area.  The research 
shows that the most common type of tourist activity in their leisure 
time were the forms of hiking and short walks in the vicinity. The least 
attention was paid to the possibility of engaging in work on the hold-
ing. According to the respondents, the most important factors con-
tributing to the increase of tourism development in the Bug River mu-
nicipalities were the natural values of the region as well as the peace 
and quiet in the area. The smallest impact on the development of this 
kind of tourism in this area had the opportunity to purchase organ-
ic products on farms. The lack of habits among tourists for weekend 
rest, seasonality of offers and low popularity of this form of rest were 
considered the biggest restrictions in the development of agritourism.

Keywords: agritourism farms, forms of recreation, the Bug valley.

Badania przeprowadzono w 2018 roku na terenie trzech woje-
wództw (lubelskiego, podlaskiego, mazowieckiego) w gminach poło-
żonych w bliskim sąsiedztwie doliny rzeki Bug. Uczestniczyło w nich 
99 właścicieli gospodarstw agroturystycznych, których gospodarstwa 
miały status gospodarstwa konwencjonalnego lub ekologicznego bądź 
znajdowały się w fazie przekształcenia z produkcji konwencjonalnej na 
ekologiczną. W pracy dokonano oceny podejmowanych form wypo-
czynku oraz analizy czynników pobudzających, jak i ograniczających roz-
wój turystyki na tym obszarze. Z przeprowadzonych badań wynika, iż 
najczęstszym sposobem podejmowania aktywności były formy turysty-
ki pieszej oraz krótkie spacery po najbliższej okolicy. Najmniej uwagi po-
święcano możliwości angażowania się w prace wykonywane w gospo-
darstwach, do których przybywali turyści. Najistotniejszymi czynnikami 
przyczyniającymi się do zwiększenia rozwoju turystyki na tym terenie 
były walory przyrodnicze oraz cisza i spokój, zaś najmniej istotna była 
oferta zakupu produktów ekologicznych w gospodarstwach. Najwięk-
sze ograniczenia w rozwoju działalności agroturystycznej dostrzegano  
w braku nawyków wśród turystów do wypoczynku weekendowego oraz 
w sezonowości ofert i niskiej popularności tej formy wypoczywania.

Słowa kluczowe: gospodarstwa agroturystyczne, formy wypoczynku, 
dolina Bugu.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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1.  

Wstęp

Agroturystyka jako forma spędzania wolnego czasu w gospo-
darstwach rolnych cieszy się rosnącym zainteresowaniem turystów 
(Zawadka 2015; Jalinik 2016; Sikora 2016). Oferuje zindywiduali-
zowane formy wypoczynku, adresowane przede wszystkim do tu-
rystów indywidualnych, rodzin lub małych grup turystycznych. Nie 
wymaga rozbudowanej bazy noclegowej bądź żywieniowej; może  
z powodzeniem rozwijać się w oparciu o istniejące zasoby mieszka-
niowe gospodarstw rolnych, niewykorzystane obiekty inwentarskie 
oraz przestrzeń rekreacyjną w obrębie gospodarstwa (Sokół 2012). 
Wielu mieszkańców miast postrzega wieś jako ostoję bezpieczeństwa  
o solidnych wartościach, otwartą przestrzeń, ogrom piękna przyrody. 
Wieś to miejsce, gdzie każdego traktuje się z szacunkiem i w przyja-
zny sposób (Gaworecki 2010). Podstawową formą usług turystycz-
nych jest możliwość udostępnienia gościom gospodarstwa rolnego 

poprzez wynajem pomieszczeń mieszkalnych na cele noclegowe. 
Podczas przygotowania ich dla turystów należy mieć na uwadze 
podstawową cechę agroturystyki, a mianowicie oferowanie przytul-
nego zakwaterowania, z optymalną ilością pokoi, łóżek itp. Dlatego 
należy unikać nadmiernego zwiększania liczby miejsc noclegowych 
nawet, jeśli biznes agroturystyczny dobrze prosperuje (Sikora 2012). 
Kluczowym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi turystyki wiejskiej 
są walory przyrodnicze, takie jak: lasy, góry czy zbiorniki wodne (So-
kół, Boruch 2011). Dolina rzeki Bug to obszar niezwykle atrakcyjny 
pod tym względem. Niewątpliwie największym atutem jest dolina 
Bugu, meandrującego między morenowymi wzgórzami. Jest to rzeka  
o nieuregulowanym korycie, zaliczana do najpiękniejszych nizinnych 
rzek w Polsce. Wzdłuż jej brzegów można obserwować unikatowe 
zbiorowiska roślinne oraz rzadkie gatunki zwierząt, przede wszystkim 
ptaków, które mają tu swoje miejsca lęgowe (Mączka 2003). Oferta 
gospodarstw eko-agroturystycznych może uatrakcyjnić wypoczynek 
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na terenach wiejskich i zaspokoić potrzeby grupy turystów, dla któ-
rych istotne jest m.in. spożywanie produktów (pochodzenia roślin-
nego i zwierzęcego) wytworzonych w naturalny sposób. W gospo-
darstwach eko-agroturystycznych produkty te często opatrzone są 
certyfikatem i oznaczeniami, które gwarantują ich wysoką jakość. Go-
spodarstwa eko-agroturystyczne usytuowane są na obszarach warto-
ściowych przyrodniczo, ale także, w odpowiedzi na potrzeby turystów, 
z dala od centrów turystycznych (Ziółkowski 2006). Na terenach, gdzie 
wartość przyrodnicza jest mniejsza, turysta w czynny sposób może 
spędzić czas w gospodarstwie: ma możliwość obserwowania metod 
gospodarowania czy udziału w pracy gospodarstwa ekologicznego. 
Umożliwia to m.in. chów zwierząt gospodarskich (np. koni) lub zwie-
rząt rzadkich w hodowli (np. alpak czy strusi), które same są atrakcją 
dla gości i jednocześnie mogą urozmaicić im pobyt w takim obiekcie 
(Ziółkowski 2006; Sokół, Boruch 2011). Dolina rzeki Bug (szczególnie 
w odcinku przygranicznym) posiada też niespotykane walory kultu-
rowe, spowodowane zetknięciem się na tym obszarze trzech kultur: 
polskiej, ruskiej i żydowskiej, które bardzo wyraźnie uwidocznione 
się w krajobrazie. Na stosunkowo niewielkim obszarze można podzi-
wiać zachowane do dziś budowle sakralne: katolickie sanktuarium, 
prawosławny klasztor, neounicka parafia, żydowska synagoga oraz 
mahometański mizar. Na tym terenie znajdziemy również zabytki 
architektoniczne, zespoły pałacowo-parkowe oraz dworsko-parko-
we, a także obiekty historyczno-wojskowe, które wiążą się z tragicz-
ną historią tego terenu. Częstym obrazkiem, szczególnie na obsza-
rach wiejskich, są również przydrożne kapliczki oraz krzyże łacińskie  
i prawosławne (Bernat 2014). Agroturystyka i ekoturystyka to formy 
turystyki wiejskiej mające ze sobą wiele wspólnych cech. Obie są for-
mą aktywnego wypoczynku na obszarach o wyjątkowych walorach 
przyrodniczych i kulturowych. Różnica między nimi polega przede 
wszystkim na motywie podróży. Agroturystyka, to wypoczynek sta-
cjonarny, o charakterze sielankowym czy wręcz idyllicznym, natomiast 
ekoturystyka ma na celu czynne odkrywanie i poznawanie otaczającej 
przyrody oraz kultury (Zaręba 2008). Agroturystyka to forma turystyki 
wiejskiej, gdzie podstawowymi elementami są czynne gospodarstwo 
rolne, w którym organizowane jest zakwaterowanie turystów oraz 
usługi związane z życiem danego gospodarstwa oraz wsi, w której 
ono się znajduje (Balińska 2014). Pobyt ten może być wzbogacony 
o wyżywienie oraz zakup produktów spożywczych wytworzonych  
w gospodarstwie. Dodatkowo, na agroturystykę, składają się także 
usługi, takie jak: wypożyczenie konia, sprzętu sportowego, orga-
nizowanie kuligów, polowań, wycieczek rowerowych czy konnych, 
sprzedaż wyrobów rzemieślniczych wytwarzanych w gospodarstwie, 
a także udział w pracach rolnych i rzemieślniczych (Wiatrak 1996). 
Coraz częściej rolnictwo konwencjonalne zastępowane jest ekologicz-
nym, w którym rezygnuje się z intensywnej produkcji oraz stosowania 
środków chemicznych przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej 
jakości produktu końcowego (Ziółkowski 2006; Przezbórska 2007). 
Rolnictwo ekologiczne nie zagraża bioróżnorodności agrobiocenoz 
i otaczających je ekosystemów, pozwala na zachowanie równowagi 
w środowisku przyrodniczym, co jest istotne szczególnie na obsza-
rach chronionych i o cennych walorach przyrodniczych i kulturowych 
(Popławski 2009). Dodatkowo ten sposób gospodarowania poprawia 
żyzność i urodzajność gleby, co ma szczególne znaczenie na nadbu-
żańskim terenie, gdzie przeważają gleby niskiej i średniej klasy (Komo-
rowska 2015). Bardzo istotną rolę w rozwoju agroturystyki ma żyw-

ność. Prowadzony w gospodarstwie ekologicznym system produkcji 
własnej żywności daje realne nadzieje na zdobywanie większej ilości 
klientów. Wytwarzane produkty ekologiczne przyciągają nabywców. 
Turyści mogą nie tylko obserwować proces produkcji, ale również 
mogą mieć pewność, że oferowana żywność jest pochodzenia na-
turalnego i jest ekologiczna (Sokół, Kołoszko-Chomentowska 2010). 

Metody i materiał badawczy

Badania empiryczne przeprowadzono w 2018 roku na te-
renie trzech województw (lubelskie, podlaskie, mazowieckie), 
w tym 12. powiatach i 34. gminach położonych w bliskim są-
siedztwie doliny rzeki Bug. Do przeprowadzenia badań wyko-
rzystano metodę sondażu diagnostycznego, w ramach której 
przygotowano internetowy kwestionariusz ankiety wywiadu. 
Dobór próby badawczej miał charakter celowy. W badaniach 
uczestniczyło 99 właścicieli gospodarstw agroturystycznych, któ-
rych gospodarstwa miały status gospodarstwa konwencjonal-
nego lub ekologicznego bądź znajdowały się w fazie przekształ-
cenia z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Wszystkie  
z nich położone były w gminach nadbużańskich. Materiał opraco-
wano metodami statystycznymi, wykorzystując do tego celu pa-
kiet STATISTICA. Analiza statystyczna prezentuje wyniki w oparciu  
o procentowy rozkład liczebności, natomiast współzależność po-
między zmiennymi badano testem niezależności Chi-kwadrat, zaś 
istotność różnic określono przy poziomie p<0,05. Badania były 
anonimowe, a wyniki przeprowadzonych badań wykorzystano je-
dynie do potrzeb naukowych. Zasadniczym celem prezentowanych 
badań była ocena podejmowanych form wypoczynku na wiejskich 
terenach doliny Bugu oraz analiza czynników pobudzających, jak  
i ograniczających rozwój turystyki na tym obszarze. Powyższej oce-
ny i analizy dokonano na podstawie opinii właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych wyrażonych w ankiecie.

Analiza wyników badań

Udział w procesie badawczym podmiotów prowadzących dzia-
łalność agroturystyczną był ilościowo zbliżony (tabela 1). Dużą grupę 
respondentów stanowiły osoby prowadzące małe gospodarstwa rolne 
o powierzchni do 5 ha (41,4% właścicieli). Większość właścicieli zade-
klarowała także korzystanie z dopłat do gospodarstwa (65,7%). Wio-
dącym kierunkiem tych gospodarstw była produkcja roślinna (53,5%), 
ukierunkowana w znacznej mierze na własne potrzeby (44,8%),  
a jedynie w niewielkim stopniu na potrzeby turystów (16,0%). Zde-
cydowana większość gospodarstw agroturystycznych (tabela 2) po-
siadała w swojej ofercie do dziesięciu miejsc noclegowych. Im więcej 
gospodarstwo zawierało miejsc noclegowych, tym mniej było takich 
gospodarstw we wszystkich ocenianych województwach. Działalność 
agroturystyczna świadczona była całorocznie w gospodarstwach  
w zakresie od czterdziestu kilku procent (województwo lubelskie) do 
ponad 65 (województwo mazowieckie) – tabela 2. Z badań wynika, że 
najczęstszym sposobem podejmowania aktywności w czasie wolnym 
w gminach wiejskich na terenie doliny Bugu, przez przebywających 
tam turystów, były formy turystyki pieszej (94,3%) oraz krótkie space-
ry po najbliższej okolicy (83,8%) – tabela 3. W dalszej kolejności swoją 
popularność potwierdziła turystyka rowerowa (80,1%), jak również 
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wędrówka związana z odwiedzaniem miejsc kultu religijnego (72,7%). 
Najmniej uwagi poświęcali turyści możliwości angażowania się w pra-
ce wykonywane w gospodarstwach, takie jak sianokosy, żniwa, prace 
w ogrodzie lub sadzie oraz przy pielęgnacji zwierząt (17,7%). Niewiel-
kim również zainteresowaniem gości cieszyła się turystyka jeździecka 
(23,2%), co wynikać mogło z braku przystosowania gospodarstw do 
zapewnienia tego typu atrakcji lub też wskazania możliwości prowa-
dzenia turystyki jeździeckiej w innych ośrodkach (tabela 3). Oceniając 
formy podejmowanej aktywności w gospodarstwie agroturystycznym 
przez turystów z uwzględnieniem podziału na województwo (tabela 
4), zaobserwowano największe nasilenie w takich formach jak: tu-
rystyka piesza, gdzie dominacja dotyczyła województw podlaskiego  
i mazowieckiego (w tych województwach wymienioną formę wska-
zano we wszystkich gospodarstwach), a także w turystyce rowerowej 
(we wszystkich trzech województwach powyżej 80%). Turystyka ka-
jakowa była najwyższa w województwach podlaskim (66,7%) i ma-
zowieckim (69,4%), a więc w tych, gdzie rzeka Bug nie jest już tzw. 
rzeką graniczną. Z kolei turystyka jeździecka cieszyła się największym 
powodzeniem w województwie mazowieckim (47,2%), znacznie 
mniejszym w województwie lubelskim (17%), a w Podlaskiem była  
w ogóle nieobecna. Zwiedzanie zabytków i miejsc pamięci oraz miejsc 
kultu religijnego podejmowane było częściej przez turystów na te-
renach województwa podlaskiego (90,0%). W tych gminach częściej 
też występowała aktywność związana z tzw. leśnym zbieractwem 
– grzybów i innych darów lasu (80,0%). Opisane zjawiska wyboru 
form wykazały różnice na poziomie istotnym statystycznie. W oce-
nie preferencji turystów co do wyboru przez nich formy aktywności  
w zależności od rodzaju gospodarstwa (gospodarstwa ekologiczne vs 
konwencjonalne) wykazano różnice pomiędzy udziałem w imprezach 
regionalnych, zbieractwie leśnym, a także obserwacjach przyrody oraz 
w angażowaniu się w prace w gospodarstwie. Wymienione formy 
występowały najczęściej w gospodarstwach ekologicznych, a różnice  
w porównaniu do gospodarstw konwencjonalnych miały poziom istot-
ny statystycznie p<0,05 (tabela 5). Dokonując oceny odwiedzających 
gospodarstwa agroturystyczne w dolinie Bugu, zauważono wyraźną 
dominację turystów indywidualnych (33,2%), w dalszej kolejności były 
to osoby związane z tzw. grupami zawodowymi w ramach szkoleń lub 
innych wyjazdów integracyjnych i innych (25,1%) oraz rodziny z dzieć-
mi (24,7%). Najmniej popularne było przyjmowanie zorganizowanych 
grup dzieci i młodzieży w ramach zielonych szkół lub turnusów ko-
lonijnych, co deklarowało zaledwie 7,7% właścicieli gospodarstw 
(tabela 6). Przyjmując podział gości w gospodarstwie z uwzględnie-
niem województwa (tabela 7), nie zaobserwowano różnic w ilości 
turystów indywidualnych i grup zawodowych (p>0,05), natomiast  
w pozostałych grupach w zależności od województwa ta różnica 
występowała. Największe różnice występowały u dzieci i młodzieży 
szkolnej podczas tzw. zielonych szkół, a także wśród rodzin z dzieć-
mi. Można przypuszczać, iż rodzinne wyjazdy preferowane były do 
gospodarstw w województwie mazowieckim (31,3%), natomiast wo-
jewództwo lubelskie częściej wybierali turyści zagraniczni (19,7%). 
Uwzględniając rodzaj gospodarstwa wynikający z jego kierunku 
działalności, stwierdzono największe różnice (istotne statystycznie) 
pomiędzy turystami zagranicznymi, którzy częściej odwiedzali gospo-
darstwa ekologiczne niż konwencjonalne. W pozostałych grupach nie 
stwierdzono tak wysokich różnic co do preferencji rodzaju i charakte-
ru gospodarstwa (tabela 8).

Tabela 1. Charakterystyka badanych gospodarstw

Liczba gospodarstw biorących udział  

w badaniu z podziałem na województwo
rozkład odpowiedzi

n %
Lubelskie
Podlaskie
Mazowieckie

33
30
36

33,3
30,3
36,4

Wielkość gospodarstwa
do 5 ha 
6 – 10 ha 
11 – 20 ha 
21 – 50 ha 
powyżej 50 ha

41
22
22
8
6

41,4
22,2
22,2
8,1
6,1

Kierunek produkcji w gospodarstwie
roślinny
zwierzęcy
mieszany

53
12
34

53,5
12,1
34,3

Charakter produkcji rolnej 

produkcja rolna głównie na rynek (towarowa)
produkcja rolna głównie na potrzeby własne
produkcja rolna głównie na potrzeby turystów

49
56
20

39,2
44,8
16,0

Rodzaj gospodarstwa
ekologiczne
konwencjonalne

23
76

23,2
76,8

Korzystanie z dopłat do gospodarstwa
tak
nie

65
34

65,7
34,3

Źródło: badania własne.

Tabela 2. Charakterystyka działalności agroturystycznej z uwzględnieniem 
podziału na województwo

Liczba miejsc 
noclegowych  
w gospodar-

stwie

województwo

Chi2 plubelskie podlaskie mazowiec-
kie

n % n % n %
< 10 os.
11 – 20 os.
21– 30 os.
> 31 os.

24
7
2
0

72,7
21,2
6,1
0,0

16
11
0
3

53,3
36,7
0,0

10,0

19
10
7
0

52,8
27,8
19,4
0,0

16,971 0,009

Całoroczne świadczenie działalności
tak
nie

14
19

42,4
57,6

17
13

56,7
43,3

24
12

66,7
33,3

4,119 0,127

Źródło: badania własne.

Tabela 3. Preferowane rodzaje aktywności w czasie wolnym przez turystów 
w gospodarstwach agroturystycznych

Rodzaj podejmowanej aktywności 
rozkład 

odpowiedzi
n %

turystyka piesza
turystyka rowerowa
turystyka kajakowa
turystyka jeździecka
udział w imprezach regionalnych
obserwacje przyrody
spacery
zwiedzanie zabytków i miejsc pamięci
odwiedzanie miejsc kultu religijnego
angażowanie się w prace gospodarstwa (np. siano-
kosy, żniwa, prace w ogrodzie i sadzie, karmienie 
i pielęgnacja zwierząt)
łowienie ryb
zbieractwo leśne
wypoczynek bierny

83
80
54
23
41
70
83
67
72
17

63
56
61

94,3
80,1
54,5
23,2
41,4
70,7
83,8
67,7
72,7
17,2

64,3
57,1
61,6

Źródło: badania własne.
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  Zagospodarowanie turystyczne terenu, jak również dostępność 
i wyposażenie gospodarstwa agroturystycznego w dużym stopniu 
może wpłynąć na decyzje planujących swój pobyt turystów. Zdecy-
dowana większość (tabela 9) analizowanych gospodarstw posiadała 
miejsce na spędzenie czasu przy ognisku lub grillu (98,9%), również 
często oferowane były dogodne miejsca do zbierania w odpowied-
niej porze grzybów i innych darów lasu (78,8%). Dużym zaintereso-
waniem cieszyło się też korzystanie z dostępnych rowerów (63,6%). 
Przeszło połowa gospodarstw w swoich ofertach wymieniała moż-
liwość udziału gości w tradycyjnych pracach i obowiązkach gospo-
darczych, choć jak pokazała wcześniejsza analiza (tabela 3) zainte-
resowanie tą formą było znikome. Analizując dostępność atrakcji  
z uwzględnieniem podziału na województwo (tabela 10), stwierdzono 
największe różnice (p<0,05) pomiędzy obszarami badań w dostępie 
do takich form atrakcji, jak możliwość przejażdżki konnej lub bryczką 
oraz nauka jazdy konnej, które występowały najczęściej w wojewódz-
twie mazowieckim a najrzadziej w województwie podlaskim. Wyraź-
ne różnice stwierdzono również w możliwościach zbieractwa leśnego,  
w tym przypadku wyraźnie na korzyść województwa podlaskiego.  
Pozostałe formy nie wykazywały różnic istotnie statystycznych pomię-
dzy województwami. Rozpatrując dostępność atrakcji uwzględniając 
przyjęty podział w oparciu o rodzaj gospodarstwa (tabela 11), stwier-
dzono różnice w takich formach, jak udział w pracach domowych, 
pracach w gospodarstwie, dostępie do warsztatów regionalnych, 
wikliniarstwa oraz pogadanek i bajań (p<0,05). Dostęp do wymienia-
nych form występował częściej w gospodarstwach o produkcji ekolo-
gicznej niż konwencjonalnej. W analizowanym materiale badawczym 
zwrócono również uwagę na wskazanie przez właścicieli gospodarstw 
czynników przyczyniających się do zwiększenia rozwoju turystyki na 
terenie gmin nadbużańskich (tabela 12). Z badań tych wynika, iż naj-
istotniejszym czynnikiem były walory przyrodnicze (91,9%), w dalszej 
kolejności cisza i spokój (80,8%), natomiast najmniej istotnym – moż-
liwość korzystania z produktów ekologicznych (25,2%). Analizując 
znaczenie czynników z uwzględnieniem podziału na województwo 
(tabela 13), stwierdzono różnice pomiędzy takimi czynnikami, jak: chęć 
poznawania kultury, tradycji lub obyczajów występujących na danym 

terenie, następnie znaczenie samej rzeki i ewentualnego dostępu do 
kąpieliska, a także atrakcyjność i wysoki standard usług. Wymienione 
różnice były istotne statystycznie (p<0,05), a dominowały tam wska-
zania gospodarzy z województwa podlaskiego. Pozostałe czynniki 
wykazywały jedynie w niewielkim stopniu zróżnicowanie poziomu 
znaczenia wyszczególnionych czynników pomiędzy porównywanymi 
obszarami. Oceniając znaczenie czynników wpływających na rozwój 
turystyki z uwzględnieniem podziału na rodzaj gospodarstwa (tabela 
14), stwierdzono różnice istotne statystycznie jedynie w odniesieniu do 
takich czynników, jak możliwość korzystania w danym gospodarstwie 
z produktów ekologicznych oraz atrakcyjność i wysoki standard usług. 
Omawiane czynniki dominowały częściej u właścicieli gospodarstw 
ekologicznych niż konwencjonalnych. Kolejną część badań stanowiła 
analiza barier ograniczających lub też uniemożliwiających rozwój tury-
styki na wiejskich terenach doliny Bugu, a tym samym ograniczających 
rozwój działalności agroturystycznej (tabela 15). Niską częstotliwość 
przyjazdów, a tym samym ich udziału w formach turystyki wiejskiej, 
upatrywano w braku nawyków do wypoczynku weekendowego 
(64,6%) a w dalszej kolejności – w sezonowości ofert (62,6%) i małej 
jak dotąd popularności tej formy wypoczynku (62,6%). Uwzględniając 
ocenę istniejących barier w ujęciu województw (tabela 16), różnice 
stwierdzono jedynie w ocenie małej atrakcyjności ofert (p<0,05).  
W pozostałych ocenach wystąpiło jedynie zróżnicowanie pomiędzy 
analizowanymi obszarami, choć dało się zaobserwować, iż problem 
sezonowości ofert dotyczył częściej województwa lubelskiego (75,8%). 
Niska popularność turystyki wiejskiej (70%), jak również brak nawyku 
wypoczynku weekendowego (70%), występowała częściej w woje-
wództwie podlaskim. Natomiast niewystarczający poziom informacji 
i słabą reklamę jako znaczącą barierę w rozwoju turystyki wiejskiej 
odnotowano częściej w województwie mazowieckim (61,1%). Zaob-
serwowano również różnice w ocenie barier pomiędzy właścicielami 
gospodarstw konwencjonalnych i ekologicznych (tabela 17). Różnice 
istotne statystycznie dotyczyły barier związanych z oceną i brakiem 
odpowiedniej infrastruktury (73,9%), jak też w ocenie informacji i re-
klamy (73,9%). W obu tych ocenach częściej występowały wskazania 
w gospodarstwach z produkcją ekologiczną.

Tabela 4. Preferowane rodzaje aktywności w czasie wolnym przez turystów w gospodarstwach agroturystycznych w podziale na województwa

Rodzaj podejmowanej aktywności 
województwo

Chi2 plubelskie podlaskie mazowieckie
n % n % n %

turystyka piesza

turystyka rowerowa

turystyka kajakowa

turystyka jeździecka

udział w imprezach regionalnych

obserwacje przyrody

spacery

zwiedzanie zabytków i miejsc pamięci

odwiedzanie miejsc kultu religijnego

angażowanie się w prace gospodarstwa (np. sianokosy, żniwa, 

prace w ogrodzie i sadzie, karmienie i pielęgnacja zwierząt)

łowienie ryb

zbieractwo leśne

wypoczynek bierny

28

27

9

6

18

20

27

16

21

9

20

16

18

84,8

81,8

27,3

18,2

54,5

60,6

81,8

48,5

63,6

27,3

60,6

50,0

54,5

28

24

20

0

22

26

29

25

27

2

21

24

21

100,0

80,0

66,7

0,0

73,3

86,7

96,7

83,3

90,0

6,6

70,0

80,0

70,0

27

29

25

17

18

24

27

26

24

6

22

16

22

100,0

80,6

69,4

47,2

50,0

66,7

75,0

72,2

66,7

16,7

62,9

44,4

61,1

8,835

0,035

14,90

21,16

4,004

5,598

5,818

9,258

6,554

4,701

0,652

9,437

1,593

0,012

0,982

0,000

0,000

0,135

0,061

0,054

0,009

0,037

0,095

0,721

0,008

0,451

Źródło: badania własne.
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Tabela 5. Preferowane rodzaje aktywności w czasie wolnym przez turystów z uwzględnieniem podziału na gospodarstwo ekologiczne i konwencjonalne

Rodzaj podejmowanej aktywności 
rodzaj gospodarstwa

Chi2 pekologiczne konwencjonalne
n % n %

turystyka piesza

turystyka rowerowa

turystyka kajakowa

turystyka jeździecka

udział w imprezach regionalnych

obserwacje przyrody

spacery

zwiedzanie zabytków i miejsc pamięci

odwiedzanie miejsc kultu religijnego

angażowanie się w prace gospodarstwa (np. sianokosy, żniwa, prace 

w ogrodzie i sadzie, karmienie i pielęgnacja zwierząt)

łowienie ryb

zbieractwo leśne

wypoczynek bierny

19

19

10

8

18

23

21

18

17

10

17

19

18

90,5

82,6

43,5

34,8

78,3

100

91,3

78,3

73,9

43,5

73,9

82,6

78,3

64

61

44

15

40

47

62

49

55

7

46

37

43

95,5

80,3

57,9

19,7

52,6

61,8

81,6

64,5

72,4

9,2

61,3

49,3

56,6

0,759

0,063

1,481

2,241

4,780

12,412

1,232

1,532

0,021

14,577

1,213

7,958

3,509

0,383

0,802

0,224

0,134

0,028

0,000

0,267

0,215

0,884

0,001

0,271

0,004

0,061

Źródło: badania własne.

Tabela 7. Klasyfikacja przyjmowanych gości z podziałem na województwo

Klasyfikacja gości 

województwo

Chi2 plubelskie podlaskie mazowieckie

n % n % n %

zielone szkoły i grupy kolonijne

turystów indywidualnych

rodziny z dziećmi

grupy zawodowe (szkolenie, wyjazdy integracyjne, oko-

licznościowe)

turyści zagraniczni

0

33

21

7

15

0,0

43,4

27,6

9,3

19,7

3

27

16

11

5

4,8

43,6

25,8

17,7

8,1

9

30

30

13

14

9,4

31,3

31,3

13,4

14,6

9,224

5,830

7,101

2,350

6,294

0,009

0,054

0,029

0,309

0,043

Źródło: badania własne.

Tabela 8. Klasyfikacja przyjmowanych gości z podziałem na rodzaj gospodarstwa

Klasyfikacja gości 

rodzaj gospodarstwa

Chi2 pekologiczne konwencjonalne

n % n %

zielone szkoły i grupy kolonijne

turystów indywidualnych

rodziny z dziećmi

grupy zawodowe (szkolenie, wyjazdy integracyjne, okolicznościowe)

turyści zagraniczni

3

23

16

10

13

13,0

100,0

69,6

43,5

56,5

9

67

51

21

21

14,5

88,2

67,1

27,6

27,6

0,030

2,996

0,049

2,061

6,535

0,862

0,083

0,825

0,151

0,012

Źródło: badania własne.

Tabela 6. Klasyfikacja gości przyjmowanych w gospodarstwach

Klasyfikacja gości 
rozkład odpowiedzi

n %
zielone szkoły i grupy kolonijne

turystów indywidualnych

rodziny z dziećmi

grupy zawodowe (szkolenie, wyjazdy integracyjne, okolicznościowe)

turyści zagraniczni

12

90

67

68

34

7,7

33,2

24,7

25,1

12,55

Źródło: badania własne.
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Tabela 10. Rodzaj dostępnych w ofercie atrakcji do dyspozycji gości z podziałem na województwo

Rodzaj atrakcji 
województwo

Chi2 plubelskie podlaskie mazowieckie
n % n % n %

udostępnienie rowerów
udostępnienie sprzętu pływającego
przejażdżki konne lub bryczką
nauka jazdy konnej
kulig
ognisko / grill
uczestnictwo w polowaniu
grzybobranie i inne zbieractwo leśne
udział w pracach gospodarczych
udział w pracach domowych np. zapoznawanie się z produkcją własnych 
wyrobów żywnościowych
nauka rzeźby / malarstwo / rękodzielnictwo
warsztaty regionalne, np. z poznawaniem i smakowaniem kuchni regionalnej
wikliniarstwo
bajania / pogadanki
sauna / bania

21
13
8
4
8

32
4

21
16
16

1
8
1

12
3

63,6
39,4
24,2
12,1
24,2
96,9
12,1
63,6
48,5
48,5

3,0
24,2
3,0

36,4
9,1

18
6
6
0
6

30
2

27
12
7

4
13
0

14
3

60,0
20,0
20,0
0,0

20,0
100,0

6,7
90,0
40,0
23,3

13,3
43,3
0,0

46,7
10

24
8

17
14
14
36
4

30
24
11

7
16
4

10
5

66,7
22,2
47,2
38,9
38,9
100,0
11,1
83,3
66,7
30,6

19,4
44,4
11,1
27,8
13,9

0,314
3,707
6,788
17,858
3,276
2,020
0,578
7,235
4,990
4,768

4,414
3,655
4,634
2,523
0,455

0,854
0,157
0,033
0,000
0,194
0,364
0,748
0,026
0,082
0,092

0,111
0,161
0,098
0,283
0,796

Źródło: badania własne.

Tabela 11. Rodzaj dostępnych w ofercie atrakcji do dyspozycji gości z podziałem na rodzaj gospodarstwa

Rodzaj atrakcji 
rodzaj gospodarstwa

Chi2 pekologiczne konwencjonalne
n % n %

udostępnienie rowerów
udostępnienie sprzętu pływającego
przejażdżki konne lub bryczką
nauka jazdy konnej
kulig
ognisko / grill
uczestnictwo w polowaniu
grzybobranie i inne zbieractwo leśne
udział w pracach gospodarczych
udział w pracach domowych np. zapoznawanie się z produkcją własnych 
wyrobów żywnościowych
nauka rzeźby / malarstwo / rękodzielnictwo
warsztaty regionalne, np. z poznawaniem i smakowaniem kuchni regionalnej
wikliniarstwo
bajania / pogadanki
sauna / bania

18
7

10
3

10
23
2

21
18
16

3
17
3

13
3

78,3
30,4
43,5
13,0
43,5

100,0
8,7

91,3
78,3
69,6

13,0
73,9
13,0
56,5
13,0

45
20
21
15
18
75
8

57
34
18

9
20
2

23
8

59,2
26,3
27,6
19,7
23,7
98,7
10,5
75,0
44,7
23,7

11,8
26,3
2,6

30,3
10,5

2,769
0,151
2,061
0,532
3,410
0,306
0,065
2,808
7,957

16,483

0,023
17,090
3,991
5,261
0,113

0,096
0,697
0,151
0,465
0,064
0,580
0,795
0,094
0,004
0,000

0,877
0,000
0,045
0,022
0,736

Źródło: badania własne.

Tabela 9. Rodzaj dostępnych w ofercie atrakcji do dyspozycji gości

Rodzaj atrakcji 
rozkład odpowiedzi

n %

udostępnienie rowerów
udostępnienie sprzętu pływającego
przejażdżki konne lub bryczką
nauka jazdy konnej
kulig
ognisko / grill
uczestnictwo w polowaniu
grzybobranie i inne zbieractwo leśne
udział w pracach gospodarczych
udział w pracach domowych np. zapoznawanie się z produkcją własnych wyrobów żywnościowych
nauka rzeźby / malarstwo / rękodzielnictwo
warsztaty regionalne, np. z poznawaniem i smakowaniem kuchni regionalnej
wikliniarstwo
bajania / pogadanki
sauna / bania

63
27
31
18
28
98
10
78
52
34
12
37
5

36
11

63,6
27,3
31,3
18,2
28,3
98,9
10,1
78,8
52,5
34,3
12,1
37,4
5,1

36,4
11,1

Źródło: badania własne.
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Tabela 15. Bariery rozwoju turystyki wiejskiej

Bariery 
rozkład odpowiedzi

n %

brak nawyku wypoczynku weekendowego
brak zorganizowanych atrakcji wypoczynku 
weekendowego
sezonowość ofert
brak odpowiedniej infrastruktury
niska popularność tej formy
słaba informacja i reklama
mała atrakcyjność oferty

64
39

62
40
62
52
34

64,6
39,4

62,6
40,4
62,6
52,5
34,3

Źródło: badania własne.

Tabela 12. Czynniki rozwoju agroturystyki w opinii właścicieli gospodarstw 

Czynniki rozkład odpowiedzi
n %

walory przyrodnicze
walory kulturowe
cisza, spokój
rzeka z kąpieliskiem
szlaki turystyczne
imprezy kulturalne
chęć poznania kultury, tradycji, obyczajów
atrakcyjność i wysoki standard usług
korzystanie z produktów ekologicznych

91
55
80
49
70
45
58
41
25

91,9
55,5
80,8
49,5
70,7
45,5
58,6
41,4
25,2

Źródło: badania własne.

Tabela 16. Bariery rozwoju turystyki wiejskiej

Bariery 

województwo

Chi2 plubelskie podlaskie mazowieckie

n % n % n %
brak nawyku wypoczynku weekendowego
brak zorganizowanych atrakcji wypoczynku weekendowego
sezonowość ofert
brak odpowiedniej infrastruktury
niska popularność tej formy
słaba informacja i reklama
mała atrakcyjność oferty

21
14
25
14
20
17
17

63,6
42,4
75,8
42,4
60,6
53,1
51,5

21
13
16
15
21
13
8

70,0
43,3
53,3
50,0
70,0
43,3
26,7

22
12
21
11
21
22
9

61,1
33,3
58,3
30,6
60,6
61,1
25,0

0,587
0,876
3,821
2,653
1,037
2,076
6,493

0,745
0,645
0,148
0,265
0,595
0,354
0,038

Źródło: badania własne.

Tabela 13. Czynniki rozwoju agroturystyki w opinii właścicieli gospodarstw z podziałem na województwo

Czynniki 
województwo

Chi2 plubelskie podlaskie mazowieckie
n % n % n %

walory przyrodnicze
walory kulturowe
cisza, spokój
rzeka z kąpieliskiem
szlaki turystyczne
imprezy kulturalne
chęć poznania kultury, tradycji, obyczajów
atrakcyjność i wysoki standard usług
korzystanie z produktów ekologicznych

30
19
26
10
26
13
17
13
12

90,9
57,6
78,8
30,3
78,8
39,4
51,5
39,4
36,4

30
19
24
19
22
19
25
18
5

100,0
63,3
80,0
63,3
73,3
63,3
83,3
60,0
16,7

31
17
30
20
22
13
16
10
8

86,1
47,2
83,3
55,6
61,1
36,1
44,4
27,8
22,2

4,318
1,802
0,247
7,689
2,741
5,624

11,219
7,086
3,505

0,115
0,406
0,883
0,021
0,254
0,060
0,003
0,029
0,173

Źródło: badania własne.

Tabela 14. Czynniki rozwoju agroturystyki w opinii właścicieli gospodarstw z podziałem na rodzaj gospodarstwa

Czynniki 
rodzaj gospodarstwa

Chi2 pekologiczne konwencjonalne
n % n %

walory przyrodnicze
walory kulturowe
cisza, spokój
rzeka z kąpieliskiem
szlaki turystyczne
imprezy kulturalne
chęć poznania kultury, tradycji, obyczajów
atrakcyjność i wysoki standard usług
korzystanie z produktów ekologicznych

23
15
18
10
18
12
10
14
16

100,0
65,2
78,3
43,5
78,3
52,2
43,5
60,9
69,6

68
40
62
39
52
33
48
27
9

89,5
52,6
81,6
51,3
68,4
43,4
63,2
35,5
11,8

2,633
1,123
0,125
0,433
0,825
0,545
2,818
4,674

31,168

0,105
0,287
0,723
0,510
0,363
0,460
0,093
0,031
0,000

Źródło: badania własne.
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Podsumowanie

Dolina rzeki Bug jest jednym z atrakcyjniejszych turystycz-
nie terenów. Jest to rzeka o nieuregulowanym korycie, zaliczana 
do najpiękniejszych nizinnych rzek w Polsce. Potwierdzeniem są 
przede wszystkim walory krajobrazowe, tj. unikalne tereny wod-
ne, występowanie rzadkich gatunków ptaków posiadających tam 
swoje lęgowiska, a także liczne szlaki turystyczne umożliwiające 
realizację wybranych form turystyki: pieszej, rowerowej, kon-
nej, wodnej czy kulturowej. Coraz większą popularnością cieszy 
się tutaj także działalność agroturystyczna. W pracy dokonano 
oceny podejmowanych form wypoczynku na wiejskich terenach 
doliny Bugu oraz analizy czynników wpływających na rozwój tury-
styki, jak też barier ograniczających ten rozwój. Materiał zebrano 
na podstawie opinii uzyskanych od właścicieli gospodarstw agro-
turystycznych. Z przeprowadzonych badań wynika, iż najczęst-
szym sposobem podejmowania aktywności w czasie wolnym 
przez turystów były formy turystyki pieszej oraz krótkie spacery 
po najbliższej okolicy. W dalszej kolejności swoją popularność 
potwierdziła turystyka rowerowa, jak również wędrówka zwią-
zana z odwiedzaniem miejsc kultu religijnego. Najmniej uwagi 
poświęcali jednak turyści możliwości angażowania się w prace  
w gospodarstwach, do których przybywali, związanych z tzw. popu-
larnymi sianokosami oraz żniwami, pracami w ogrodzie lub sadzie 
oraz przy pielęgnacji zwierząt. Zdecydowana większość gospodarstw 
posiadała odpowiednio przygotowane miejsce do spędzenia czasu 
przy ognisku lub grillu, również większość wskazywała na dogod-
ne miejsca do zbierania w odpowiedniej porze roku grzybów i in-
nych darów lasu. Jak się okazało dużym zainteresowaniem cieszyło 
się również korzystanie z rowerów. Przeszło połowa gospodarstw  
w swoich ofertach wymieniała możliwość udziału gości w trady-
cyjnych pracach i obowiązkach gospodarczych, choć jak pokazała 
wcześniejsza analiza, zainteresowanie tą formą było znikome. Zwró-
cono również uwagę na wskazanie przez właścicieli gospodarstw 
czynników przyczyniających się do zwiększenia rozwoju turystyki 
na terenie gmin nadbużańskich. Jak się okazało, najistotniejszym 
czynnikiem były walory przyrodnicze oraz cisza i spokój, zaś najmniej 
istotnym – możliwość korzystania z oferty produktów ekologicznych. 
Największe ograniczenia w rozwoju działalności agroturystycznej 
rolnicy dostrzegali w braku nawyków turystów do wypoczynku 
weekendowego oraz w sezonowości ofert i wciąż jeszcze niskiej po-
pularności tej formy wypoczynku wśród społeczeństwa polskiego.

Tabela 17. Bariery rozwoju turystyki wiejskiej

Bariery 
rodzaj gospodarstwa

Chi2 pekologiczne konwencjonalne
n % n %

brak nawyku wypoczynku weekendowego
brak zorganizowanych atrakcji wypoczynku weekendowego
sezonowość ofert
brak odpowiedniej infrastruktury
niska popularność tej formy
słaba informacja i reklama
mała atrakcyjność oferty

11
11
11
17
11
17
8

47,8
47,8
47,8
73,9
47,8
73,9
34,8

53
28
51
23
51
35
26

69,7
36,8
67,1
30,3
67,1
46,7
34,2

3,708
0,892
2,803

13,971
2,804
5,246
0,002

0,054
0,345
0,094
0,000
0,094
0,022
0,959

Źródło: badania własne.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Konsumpcja alkoholu w Polsce oraz jej społeczno-ekono-
miczne skutki w latach 2001-2016

Alcohol consumption in Poland and its socioeconomic effects 
in 2001-2016

The article describes changes of the alcohol consumption struc-
ture in Poland shaping in 2001-2017. These changes were surveyed 
on two planes: amount and type of consumed alcohol. The alcohol 
consumption structure was described by the classification alcohol 
products according to an alcohol power. Three types have been dis-
tinguished: beer, wine and spirits. There is also made an analysis of 
socioeconomic consequences resulting from the use and overuse 
alcoholic products. Regarding social consequences there has been 
analysed a positive and negative impact of alcohol on health, an 
alcohol addiction and an accident rate. Data concerned budgetary 
resources due to an excise tax, GDP spendings and losses for the 
labor market have been used to present economic consequences.

Keywords: alcohol, Poland, health.

Artykuł opisuje zmiany w strukturze spożycia alkoholu w Pol-
sce zachodzące w latach 2001-2017. Zmiany te zaobserwowano na 
dwóch płaszczyznach: ilości oraz rodzaju konsumowanego alkoho-
lu. Struktura spożycia alkoholu została opisana poprzez klasyfikację 
wyrobów alkoholowych według mocy alkoholu. Wyodrębniono trzy 
rodzaje: piwo, wino oraz wyroby spirytusowe. Dokonano również 
analizy społeczno-ekonomicznych konsekwencji wynikających  
z używania oraz nadużywania wyrobów alkoholowych. W ramach 
skutków społecznych zostały scharakteryzowane takie zagadnienia 
jak: pozytywny oraz negatywny wpływ alkoholu na zdrowie, uzależ-
nienie od wyrobów alkoholowych oraz wypadkowość po alkoholu. 
Do ukazania skutków ekonomicznych wykorzystano dane dotyczące 
wpływów do budżetu państwa z tytułu akcyzy, wydatków PKB oraz 
strat dla rynku pracy. 

Słowa kluczowe: alkohol, Polska, zdrowie.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorki.
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Alkohol wywiera duży wpływ na społeczeństwo, na przestrzeni 
lat kształtował kulturę, wpływał na rozwój języka, religii, sztuki. Przy-
puszczalnie już w późnym neolicie produkowano i spożywano napoje 
fermentowane (http://www.phie.pl/pdf/phe-2013/phe-2013-3-446.
pdf 2013). Konsekwencje związane z używaniem, a przede wszystkim 
nadużywaniem alkoholu, obserwuje się w sferze zjawisk biologiczno-
-zdrowotnych oraz społeczno-gospodarczych. Wyroby alkoholowe 
są ważnym czynnikiem służącym rozwojowi gospodarczemu dzięki 
temu, że zapewniają znaczne wpływy do budżetu państwa. Jak podaje 
Związek Pracodawców Polskiego Przemysłu Spirytusowego, 75% ceny 
wódki stanowią podatki VAT i akcyza, w przypadku piwa stanowią 35% 
ceny, a wina – 26% (https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/
artykul/podatki-w-cenie-wodki,210,0,2279634.html 2017). Aktualnie 
obowiązujące stawki akcyzy wynoszą: alkohol etylowy – 5.704,00 zł/1 
hl, piwo – 7,79 zł/ 1 hl, wino – 158,00 zł/1 hl (https://www.finanse.mf.
gov.pl/akcyza/stawki-akcyzy 2018). Za negatywne skutki ekonomiczne 
wywołane alkoholem przyjmuje się straty makroekonomiczne jako wy-
datki budżetu państwa (wydatki na służbę zdrowia, opiekę społecz-
ną, straż pożarną, policję, służby ochrony środowiska itd.), instytucji 
ubezpieczeniowych, społecznych i charytatywnych, które usuwają lub 
w istotny sposób zmniejszają ekonomiczne skutki związane z alkoho-
lem, straty w spodziewanych dochodach budżetu państwa, a także 
straty firm, korporacji, organizacji gospodarczych oraz gospodarstw 

domowych. Równie ważne są straty zdrowotne (w tym koszty lecze-
nia i profilaktyki), a także koszty zapobiegania skutkom różnorodnych 
patologii społecznych wywoływanych przez alkohol (ain.ipin.edu.pl/
archiwum/1993/13/AiN_13-1993-09.pdf 2018). 

Typologiczne spożycie alkoholu

Spożycie alkoholu jest zróżnicowane i zależy od wielu czynników. 
Wskaźniki, które obrazują te różnice to między innymi: płeć, wiek, stan 
cywilny oraz stan rodzinny. Kolejnym istotnym kryterium jest poziom 
wykształcenia. W latach 1992-1993 zostały przeprowadzone przez J. 
Sierosławskiego i J. Moskalewicza badania ankietowe na temat spoży-
cia alkoholu, na podstawie których można scharakteryzować spożycie 
alkoholu według cech społeczno-demograficznych. Cechami najbar-
dziej różnicującymi spożycie alkoholu są: płeć i wiek – mężczyźni piją 
średnio 7,30 l czystego alkoholu, czyli prawie pięć razy więcej niż ko-
biety – 1,7 l. Można również zaobserwować wyraźny spadek spoży-
cia alkoholu w wieku powyżej 60 lat. Najwięcej alkoholu spożywają 
kobiety w wieku 18-24 lat (2,69 l) i 50-59 lat (2,06 l) oraz mężczyźni  
w wieku 30-39 (9,51 l) i 18-24 lat (8,63 l). Poziom wykształcenia rów-
nież znacząco wpływa na spożycie alkoholu. Jak dowiodły przeprowa-
dzone badania, wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia zwiększa się 
liczba konsumentów napojów alkoholowych. Najwięcej abstynentów 
jest wśród osób z wykształceniem podstawowym i niższym (17,3%), 
z tym iż zmienna ta jest silnie powiązana z płcią (abstynentkami są 
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przede wszystkim kobiety – 24,6%, mężczyźni – 7,9%). Najmniej licz-
na grupa abstynentów (6,5%) występuje wśród osób posiadających 
wyższe wykształcenie. Kolejny wniosek z dokonanego badania doty-
czy zależności między poziomem wykształcenia a ilością spożywane-
go alkoholu. Wraz ze wzrostem wykształcenia zmniejsza się średnie 
spożycie alkoholu – największe spożycie występuje wśród osób z wy-
kształceniem zawodowym (6,28 l w ciągu roku), najmniejsze - wśród 
osób z wyższym wykształceniem (3,35 l). J. Sierosławski i J. Moskale-
wicz wyodrębnili cztery typy ludzi spożywających alkohol. Nadużywa-
jący alkoholu: jest ich najwięcej wśród osób bezrobotnych, mężczyzn  
o wykształceniu zawodowym i podstawowym, uczniów i studentów,  
a także wśród ludności najbogatszej; pijący umiarkowanie: są to osoby 
charakteryzujące się takimi cechami społeczno-demograficznymi jak: 
wyższe wykształcenie, wiek powyżej 60 lat, średnie dochody; absty-
nenci: najczęściej kobiety, osoby o niższym wykształceniu niż wyższe, 
niskich dochodach i wieku powyżej 60 lat (http://biurose.sejm.gov.pl/
teksty_pdf_97/i-497.pdf 2018).

 
Struktura konsumpcji alkoholu

Napoje alkoholowe kategoryzowane są według poziomu zawar-
tości alkoholu na piwa, wina oraz alkohole spirytusowe. W Polsce, 
według definicji ustawowej, napój alkoholowy to każdy produkt 
przeznaczony do spożycia zawierający więcej niż 0,5% alkoholu 
etylowego pochodzenia rolniczego (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.
nsf/download.xsp/WDU20180002137/T/D20182137L.pdf 2018).  

Wykres 1. Spożycie piwa w litrach w przeliczeniu na 1 mieszkańca
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA.

Od roku 2014 w Polsce spożycie piwa per capita utrzymuje się na 
stabilnym poziomie oscylując w granicach 96-98 litrów, co przedstawia 
wykres 1. Wyraźnie zmieniają się jednak preferencje konsumentów, 
którzy sięgając po piwo zwracają uwagę przede wszystkim na jego wa-
lory smakowe, a nie na moc alkoholu. Najchętniej konsumowane są 
piwa o niskiej zawartości alkoholu oraz piwne specjalności o pełnym, 
intensywnym smaku. Na wzroście ich popularności zyskuje budżet 
państwa. Dzieje się tak dlatego, że akcyza w piwie naliczana jest od 
zawartości ekstraktu, a nie – jak ma to miejsce w przypadku innych 
trunków procentowych – zawartości alkoholu. W 2016 roku akcyza od 
piwa przyniosła budżetowi państwa 3,6 mld zł dochodu (https://www.
browary-polskie.pl/polska-drugim-najwiekszym-płatnikiem-piwnej-ak-
cyzy-w-unii-europejskiej/ 2017). Rekordowa konsumpcja piwa miała 
miejsce w 2012 roku, kiedy w Polsce odbywały się Mistrzostwa Euro-

py w Piłce Nożnej. Konsumenci w Polsce wydali wtedy na piwo 19,5 
mld zł, konsumując 3,89 mld l tego napoju (https://assets.kpmg.com/
content/dam/kpmg/pdf/2014/11/Rynek-napojow-alkoholowych-w-
-Polsce-2014-czesc-I.pdf 2014). Spożycie piwa jest dominujące – od 
2000 roku zawsze stanowiło ponad 50% udziału w spożyciu alkoholu 
ogółem (www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/
statystyki 2018).

Wykres 2. Spożycie wina i miodów pitnych w litrach w przeliczeniu na 1 

mieszkańca
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA.

Rynek wina w Polsce jest stosunkowo nowatorski a w kon-
sekwencji, jak pokazuje wykres 2, bardzo podatny na gwałtowne 
zmiany. Zmiany te generowane są zmianą struktury sprzedawanych 
produktów, dystrybutorów, kanałów dystrybucji, jak i nawet mód  
i preferencji konsumentów (https://assets.kpmg.com/content/dam/
kpmg/pdf/2014/11/Rynek-napojów-alkoholowych-w-Polsce-2014-cze-
sc-I.pdf 2018). Gwałtowny wzrost konsumpcji wina zaobserwowany 
w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych jest związany ze zmianami 
ustrojowymi w Polsce. Zmiana gospodarki z centralnie planowanej na 
rynkową poskutkowała otworzeniem granic i wzrostem importu. Po-
nieważ w Polsce nie ma odpowiednich warunków klimatycznych do 
wytwarzania wina, nasz kraj stał się atrakcyjnym rynkiem dla produ-
centów win z całego świata. Głównym importerem są Włochy, które 
w 2017 roku sprzedały do Polski blisko 50 tys. hektolitrów wina mu-
sującego za prawie 20 mln euro, a w 2016 – 41,71 hl za niecałe 16 
mln euro. Na dalszych miejscach uplasowały się Hiszpania i Francja 
(https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/import-wina-do-pol-
ski-w-2017-r/rks51xd 2018). Miód pitny jest to napój alkoholowy,  
o charakterze zbliżonym do wina, uzyskany w drodze fermentacji al-
koholowej rozcieńczonego wodą miodu pszczelego (http://www.zs-
gips.stecu.pl/serwer/typrowicz/dok3.pdf 2018). Ten rodzaj alkoholu 
to napój o ogromnej tradycji w Polsce, który jednocześnie jest przez 
konsumentów w dużej mierze zapomniany. Prawie trzy czwarte do-
rosłych konsumentów w ciągu 2014 roku nie miało z nim styczności. 
Choć produkcja miodów pitnych nie przekracza miliona litrów rocz-
nie, widoczny jest jej wzrost, głównie w wyniku zainteresowania ze 
strony odbiorców zagranicznych (https://assets.kpmg.com/content/
dam/kpmg/pdf/2014/11/Rynek-napojów-alkoholowych-w-Polsce-
-2014-czesc-I.pdf 2018). Tendencję spadkową konsumpcji win i mio-
dów pitnych obrazuje udział spożycia tego rodzaju alkoholu w spożyciu 
alkoholu ogółem. W 2000 roku wynosił on 20,2%, natomiast w 2016 
roku tylko 7,8% (www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-staty-
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styczne/statystyki 2018). W badanym okresie spożycie wina i miodów 
pitnych obniżyło się, przy czym dotyczyło to tylko win owocowych  
i innych napojów fermentowanych, gdyż spożycie win gronowych wy-
kazuje tendencję rosnącą (z 1,9 l w 2000 roku do 2,4 l w 2009 i 2,7 l  
w 2012 roku) (przemyslspozywczy.eu/wp/wp-content/uploads/2014/07/
Rynek-napojów-alkoholowych.-Stan-i-tendencj-rozwojowe.pdf 2018).

Wykres 3. Spożycie wyrobów spirytusowych w litrach w przeliczeniu na 1 
mieszkańca
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych PARPA.

W Polsce głównie konsumowane są wódki wyprodukowane  
w krajowych gorzelniach, które stanowią ponad 95% wszystkich zaku-
pów, pozostałe około 5% stanowią produkty importowane z zagranicy 
(yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.dl-catalog-ee4c-
1737-f7b0-4d83-a22a-02ee81f2ad2c/c/Borowska_9_2009.pdf 2009). 
Szczególne zmiany w zakresie konsumpcji wyrobów spirytusowych od-
notowano w 2003 roku, co ukazuje wykres 3. Za przyczynę tych zmian 
uznaje się obniżenie o 30% stawki podatku na wyroby spirytusowe 
w październiku poprzedniego roku (ekonomia.wne.uw.edu.pl/eko-
nomia/getFile/573 2004). Spożycie wyrobów spirytusowych od 2014 
roku jest stałe i stanowi około 34% spożycia alkoholu w ogóle. W latach 
90. wybór alkoholu był ograniczony, stąd głównie sięgano po wódki 
czyste. Zmieniające się gusta i przyzwyczajenia Polaków doprowadziły 
do urozmaicenia oferty rynkowej. Wpływ na to mają m.in. zagranicz-
ne podróże umożliwiające kosztowanie nowych trunków. Obecnie na 
popularności zyskują whisky, koniaki i likiery smakowe o niższej zawar-
tości alkoholu. Luksusowe alkohole rozpatruje się jako cenny prezent 
a w przypadku unikalnych butelek, mocny alkohol coraz częściej jest 
traktowany jako dobra inwestycja (http://zppps.pl/attachments/i/fi-
lemanager/obiekty/file/obiekt_92/PPS_raport_2014_PODGLAD_lek-
ki_plik.pdf 2015).

 
Wpływ alkoholu na zdrowie

Przewlekłe i nadmierne spożywanie alkoholu wywiera negatywny 
wpływ na stan zdrowia (http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2011/189.pdf 
2011). Szacuje się, że nadużywanie alkoholu skraca życie średnio o 16 
lat, powodując wiele chorób układu nerwowego, oddechowego, po-
karmowego, krążenia, hormonalnego i odpornościowego. Najczęściej 
występujące choroby to: choroba refluksowa przełyku, ostre i przewle-
kłe zapalenie trzustki, nowotwory jamy ustnej i gardła oraz rak jelita 

grubego. Metabolizm alkoholu zachodzi przede wszystkim w wątrobie, 
więc jest to najbardziej narażony na uszkodzenie organ. Alkoholowa 
marskość wątroby jest najbardziej zaawansowaną formą uszkodze-
nia wątroby, występuje u 15–30% osób nadużywających alkoholu. 
Większość pacjentów, u których rozpoznano wspomnianą jednostkę 
chorobową nie przeżywa 10 lat od momentu rozpoznania (www.jms.
ump.edu.pl/uploads/2009/3-4/222_3-4_78_2009.pdf 2009). Alko-
hol oddziałuje również na psychikę człowieka powodując różnorod-
ne zaburzenia, takie jak depresja, psychoza alkoholowa, halucynoza 
i paranoja alkoholowa, zespoły otępienne, zaburzenia osobowości  
i zachowania. Jak pokazują badania osoby uzależnione od alkoholu są 
obciążone 60–120 razy większym ryzykiem popełnienia samobójstwa 
niż abstynenci (https://journals.viamedica.pl/psychiatria/article/down-
load/29095/23860 2011). Alkohol może mieć również pozytywne dzia-
łanie na organizm człowieka. Jego umiarkowane picie redukuje ryzyko 
zapadnięcia na dwadzieścia chorób, w tym osteoporozę i chorobę Par-
kinsona (https://www.mp.pl/poz/psychiatria/uzaleznienia/68124,czy-
-picie-alkoholu-zmniejsza-ryzyko-choroby-sercowo-naczyniowej 2012). 
Etanol obniża prawdopodobieństwo wystąpienia choroby układu 
krwionośnego, redukuje stres, pozytywnie wpływa na socjalizację, 
zmniejsza zawartość glukozy we krwi. Zaobserwowano również pozy-
tywny wpływ lekkiej i umiarkowanej konsumpcji alkoholu na zdolności 
poznawcze, w tym ryzyko demencji (https://health.usnews.com/heal-
th-news/family-health/brain-and-behavior/articles/2011/08/16/mo-
derate-drinking-may-help-prevent-alzheimers-other-dementia 2011). 
Dane epidemiologiczne pochodzące z 20 państw Ameryki Północnej, 
Europy, Azji i Australii wskazują, że wśród umiarkowanie pijących od-
notowuje się niższe wskaźniki umieralności na chorobę wieńcową niż 
w przypadku pijących intensywnie i abstynentów. Dawki alkoholu, co 
do których można przyjąć, iż nie powodują szkód zdrowotnych, lub 
też minimalnie wpływają na powstawanie takich szkód w organizmie 
dorosłego człowieka, określone zostały przez WHO po serii długolet-
nich badań. Jest to 20 gramów czystego alkoholu dla kobiety dzien-
nie i 40 gramów dla mężczyzny, wypijanego nie częściej niż pięć razy  
w tygodniu (http://www.parpa.pl/download/rozdzial03.pdf).

 
Uzależnienie od alkoholu

Zespół uzależnienia od alkoholu to kompleks zjawisk fizjolo-
gicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których picie alko-
holu dominuje nad innymi zachowaniami, które poprzednio miały 
dla pacjenta większą wartość (http://instytuty.lazarski.pl/filead-
min/user_upload/iooz/Publikacje/Katalog_14_-_wersa_ostatecz-
na__07.05.2013.pdf 2013). Szacuje się, że 6% konsumentów wypija, 
aż 53% alkoholu. Według badań Państwowej Agencji Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych z 2012 r. w Polsce występuje około 
700-800 tys. osób uzależnionych od alkoholu (z czego ok. 80% to 
mężczyźni), czyli około 2% całej populacji. 5–7% społeczeństwa pije 
w sposób szkodliwy (www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-
-raporty 2014). Nadużywanie alkoholu powoduje dużą ilość szkód  
i zagrożeń. Około 4 milionów Polaków żyje w rodzinach z proble-
mem alkoholowym. Bliscy i krewni osoby uzależnionej borykają się  
z problemami tj. pogorszenie sytuacji materialnej, przemoc, chro-
niczny stres, zaburzenia psychosomatyczne i emocjonalne, demora-
lizacja. Około 2 milionów dzieci cierpi z powodu alkoholizmu rodzi-
ców (jchc.eu/numery/2015_1/201511.pdf 2015). Nadmierne spożycie 
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alkoholu prowadzi w aspekcie społeczno-ekonomicznym do zmniej-
szenia kapitału ludzkiego. Objawia się to poprzez zaburzenie procesu 
edukacji młodzieży i dorosłych, utratę produktywności i zwiększenie 
bezrobocia oraz wykluczenia społecznego i bezdomności. Przeprowa-
dzone przez Instytut Organizacji Ochrony Zdrowia Uczelni Łazarskiego 
analizy wskazały, że koszty utraconej produktywności w wyniku przed-
wczesnej umieralności z powodu nadużywania alkoholu i uzależnienia 
od niego w Polsce w 2010 roku wyniosły ponad 30 000 mln zł, w tym 
m.in.: choroby wątroby (64,2% kosztów), zatrucia (15,5%), zaburzenia 
psychiczne (14,2%) i wypadki drogowe (4,2%) (instytuty.lazarski.pl/
fileadmin/user_upload/iooz/Publikacje/Katalog_14_-_wersa_osta-
teczna__07.05.2013.pdf 2013).

 
Wypadkowość po alkoholu

Na podstawie notowań Komendy Głównej Policji można zaob-
serwować pozytywne zmiany. Od 2002 roku liczba uczestników dróg 
będących pod wpływem alkoholu oraz kierujących pod wpływem 
alkoholu ulegała stopniowemu zmniejszeniu. W 2017 roku śmierć 
w wypadkach drogowych z udziałem osób nietrzeźwych poniosło 
341 osób (12% ogółu zabitych), a 3 150 osób odniosło obrażenia 
(8% ogółu rannych). Jest to znacznie mniej niż w roku 2002 wtedy 
śmierć poniosły 923 osoby, a 9 582 odniosły obrażenia ciała. Jak 
podaje najnowszy raport KGP, osoby będące pod wpływem alkoho-
lu najczęściej uczestniczyły w zdarzeniach drogowych w ostatnich 
dniach tygodnia: niedziele (21,3%) i soboty (19,8%).

Wykres 4. Liczba wypadków drogowych z udziałem użytkowników dróg (kie-
rujących, pieszych, pasażerów) będących pod wpływem alkoholu

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji.

Niewątpliwie wpływ na to ma fakt, że koniec tygodnia, dni wol-
ne od pracy, sprzyjają spotkaniom towarzyskim i imprezom, podczas 
których spożywany jest alkohol. W grupie kierujących będących pod 
działaniem alkoholu, największe zagrożenie bezpieczeństwa stanowili 
kierujący samochodami osobowymi. Analizując strukturę wiekową 
nietrzeźwych kierowców największy odsetek wypadków odnotowano 
wśród grupy wiekowej 25-39 lat (http://statystyka.policja.pl/st/ruch-
-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html 2018).

Ekonomiczne skutki nadużywania alkoholu

W skali ekonomicznej koszty nadużywania alkoholu jakie po-
nosi budżet państwa, składają się takie czynniki jak: koszty leczenia, 
koszty wypadków drogowych, zaangażowanie wymiaru sprawiedli-

wości, koszty ubezpieczenia, przedwczesna umieralność. Koszty 
nadużywania alkoholu ponoszone przez poszczególne kraje szaco-
wane są przez WHO w przedziale od 1,3% do 3,3% PKB. W Polsce, 
której PKB w 2014 r. wyniósł 1 719 097 mln zł, kwota oscylowałaby 
w granicach od 22 348 mln zł do 56 730 mln zł (https://orka.sejm.
gov.pl/WydBAS.nsf/0/36EA6D746CFEC2FCC1257FD2003E6CE-
F/$file/Infos_215.pdf 2016). Konsumpcja alkoholu związana jest 
również ze stratami dla rynku pracy, przez m.in. absencję choro-
bową, utraconą produktywność, wypadki przy pracy i wcześniejszą 
emeryturę. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika, 
że zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane 
użyciem alkoholu odpowiadały w 2016 r. za 848,3 tys. dni absencji 
chorobowej. Ponadto odnotowano 51,8 tys. dni absencji choro-
bowej z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej nadużyciem 
alkoholu, z czego 76% dotyczyła mężczyzn (http://www.zus.pl/
documents/10182/39590/Absencja+chorobowa+w+2016+roku.
pdf/1475e6ca-1682-42fc-ac9e-d097d32e325c 2017).

Podsumowanie

Napoje alkoholowe odgrywają w Polsce istotną rolę. Mają one 
znaczenie ekonomiczne, gospodarcze, polityczne dla ogółu społe-
czeństwa (http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.ele-
ment.dl-catalog-ee4c1737-f7b0-4d83-a22a-02ee81f2ad2c/c/Bo-
rowska_9_2009.pdf 2009). Umiarkowane spożywanie alkoholu nie 
generuje problemów, wręcz przeciwnie może mieć pozytywny sku-
tek. Natomiast nadużywanie i uzależnienie od alkoholu uznaje się za 
istotny problem interdyscyplinarny, dotyczący sfer: medycznej, spo-
łecznej i ekonomicznej (instytuty.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/
iooz/Publikacje/Katalog_14_-_wersa_ostateczna__07.05.2013.pdf 
2013). Na przestrzeni lat 2001-2016 znacznie zmieniła się struktura 
spożywania alkoholu. Transformacje zauważono w zakresie rodza-
ju i ilości konsumowanych wyrobów alkoholowych. Najważniejsze 
wnioski, które można sformułować na podstawie artykułu, przed-
stawiają się następująco:

1. Spożywanie alkoholu, jak również jego rodzaj oraz często-
tliwość picia, zależy głównie od dwóch czynników – płci 
i wieku. 

2. Najpopularniejszym napojem alkoholowym jest piwo, spa-
dła natomiast popularność wódki.

3. Porównując lata 2001 i 2016 liczba wypadków drogowych 
z udziałem użytkowników dróg będących pod wpływem 
alkoholu zmalała około 2,5 krotnie.

4. Nadużywanie i uzależnienie od alkoholu jest destrukcyjne 
dla zdrowia fizycznego i psychicznego.



Brygida Sowa – Konsumpcja alkoholu w Polsce oraz jej...

33

Bibliografia:
1. 
2. Barczak A., (1993) Ekonomiczne aspekty picia i nadużywania alkoholu, 

ain.ipin.edu.pl/archiwum/1993/13/AiN_13-1993-09.pdf [04.12.2018].
3. Bąbała O., Działo J., Deptuła W., (2011) Alkohol a zdrowie, http://ko-

smos.icm.edu.pl/PDF/2011/189.pdf [14.12.2018].
4. Borowska A., (2009) Przemiany na rynku napojów alkoholowych 

w Polsce w latach 1990-2007, yadda.icm.edu.pl/yadda/element/
bwmeta1.element.dl-catalog-ee4c1737-f7b0-4d83-a22a-02ee81f2ad-
2c/c/Borowska_9_2009.pdf [12.12.2018].

5. http://instytuty.lazarski.pl/fileadmin/user_upload/iooz/Publikacje/
Katalog_14_-_wersa_ostateczna__07.05.2013.pdf [15.12.2018].

6. http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogo-
we-raporty-roczne.html [17.12.2018].

7. www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty [15.12.2018].
8. http://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobo-

wa+w+2016+roku.pdf/1475e6ca-1682-42fc-ac9e-d097d32e325c 
[17.12.2018].

9. http://zppps.pl/attachments/i/filemanager/obiekty/file/obiekt_92/
PPS_raport_2014_PODGLAD_lekki_plik.pdf [14.12.2018].

10. https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/11/Rynek-na-
pojow-alkoholowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf [08.12.2018].

11. https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/import-wina-do-pol-
ski-w-2017-r/rks51xd [09.12.2018].

12. https://health.usnews.com/health-news/family-health/brain-and-be-
havior/articles/2011/08/16/moderate-drinking-may-help-prevent-al-
zheimers-other-dementia [15.12.2018].

13. https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/36EA6D746CFEC2FC-
C1257FD2003E6CEF/$file/Infos_215.pdf [17.12.2018].

14. https://www.browary-polskie.pl/polska-drugim-najwiekszym-platni-
kiem-piwnej-akcyzy-w-unii-europejskiej/ [08.12.2018].

15. https://www.finanse.mf.gov.pl/akcyza/stawki-akcyzy [03.12.2018].
16. https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podatki-w-

-cenie-wodki,210,0,2279634.html [01.12.2018].
17. https://www.mp.pl/poz/psychiatria/uzaleznienia/68124,czy-picie-al-

koholu-zmniejsza-ryzyko-choroby-sercowo-naczyniowej [15.12.2018].
18. Klimkiewicz A., Serafin P., Wojnar M., (2011) Czynniki ryzyka zachowań 

samobójczych u osób uzależnionych od alkoholu, https://journals.via-
medica.pl/psychiatria/article/download/29095/23860 [15.12.2018].

19. Kłos B., (1997) Spożycie alkoholu w Polsce i w krajach europejskich, 
biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_97/i-497.pdf [04.12.2018].

20. Ryszkowski A., Wojciechowska A., Kopański Z., Brukwicka I., 
Lishchynskyy Y., Mazurek M., (2015) Objawy i skutki nadużywania 
alkoholu, http://jchc.eu/numery/2015_1/201511.pdf [15.12.2018].

21. Szymczak A., Niśkiewicz I., Krela-Kaźmierczak I., Linke K., (2009) Wpływ 
alkoholu na wybrane schorzenia przewodu pokarmowego, www.jms.
ump.edu.pl/uploads/2009/3-4/222_3-4_78_2009.pdf [14.12.2018].

22. Śmiechowicz J., (2004) Podatek akcyzowy w Polsce i jego znaczenie fi-
skalne, ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/573 [14.12.2018].

23. Typrowicz J., (2006) Napoje alkoholowe i bezalkoholowe w gastrono-
mii hotelowej, http://www.zsgips.stecu.pl/serwer/typrowicz/dok3.
pdf [10.12.2018].

24. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z dnia 26 października 1982 r., Art. 46 ust. 1).

25. Wnuk M., Purandare B., Marcinkowski J. T., (2013) Struktura spożycia 
alkoholu w Polsce w ujęciu historycznym, http://www.phie.pl/pdf/
phe-2013/phe-2013-3-446.pdf [01.12.2018].

26. 25. http://www.parpa.pl/download/rozdzial03.pdf [15.12.2018].
27. 26. www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/sta-

tystyki [08.12.2018]. 
28. 27. Wyrzykowski P., (2014) Rynek napojów alkoholowych, przemysl-

spozywczy.eu/wp/wp-content/uploads/2014/07/Rynek-napojów-alko-
holowych.-Stan-i-tendencj-rozwojowe.pdf [12.12.2018].

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | Numer 3(29)/2018                                                                                                    

34

Maciej Lis , Uniwersytet Rzeszowski

Rola aktywności fizycznej w procesie reintegracji  
społecznej osób osadzonych w Zakładach Karnych

The role of physical activity  
in the socialreintegration of people in prison

Social education present in physical activity boils down, among 
other things, to the development of personality. The author draws 
attention to the fact that physical activity is becoming an appropriate 
and extremely effective tool in the process of reintegration of peo-
ple sentenced to imprisonment. The prison has a pro-social model, 
which is why the Prison Service itself, as well as institutions, govern-
mental and non-governmental organisations, should make every 
effort to ensure that their activities are tailored to the individual 
needs of the prisoners to help them with their social reintegration. 
This type of activities includes various forms of penitentiary assis-
tance. Starting from therapeutic classes, cultural and educational 
activities through cooperation with the Church, foundations or as-
sociations, taking up employment by people imprisoned in prisons 
and ending with various types of activities related to physical activity. 

Keywords: physical activity, reintegration, re-socialisation.

Wychowanie społeczne obecne w aktywności fizycznej sprowadza 
się między innymi do wykształcenia osobowości. W opracowaniu autor 
zwraca uwagę na fakt, iż aktywność fizyczna staje się odpowiednim i nie-
zwykle skutecznym narzędziem w procesie reintegracji osób skazanych 
na karę pozbawienia wolności. Zakłady Karne posiadają prospołeczny 
model, dlatego też sama Służba Więzienna, jak i instytucje, organiza-
cje rządowe oraz pozarządowe powinny dokładać wszelkich starań, 
aby ich działania były dostosowane do indywidualnych potrzeb osób 
skazanych, by pomóc osadzonemu w reintegracji społecznej. Do tego 
rodzaju działań zaliczane są różnego rodzaju formy pomocy penitencjar-
nej. Zaczynając od zajęć terapeutycznych, zajęć kulturowo-oświatowych 
poprzez współpracę z Kościołem, fundacjami czy stowarzyszeniami, po-
dejmowanie zatrudnienia przez osoby osadzone w Zakładach Karnych, 
na różnego rodzaju zajęciach związanych z aktywnością fizyczną kończąc. 

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, reintegracja, resocjalizacja.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
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Zachowania ryzykowane są bardzo często przyczyną wejścia 
człowieka w kolizję z prawem i odizolowaniem go od społeczeństwa 
w więzieniu. Umieszczenie agresywnych przestępców w Zakładach 
Karnych jest rozwiązaniem tylko pozornym, ograniczającym pogłę-
bianie dalszych konfliktów z prawem. Trwała oraz długoczasowa izo-
lacja człowieka od naturalnego społeczeństwa, powoduje problemy 
w funkcjonowaniu po opuszczeniu jednostek penitencjarnych. Szu-
kane więc są systemowe rozwiązania mające na celu poprawienie 
skuteczności oddziaływań penitencjarnych. Szczególnie zwracana 
jest uwaga na redukowanie zachowań agresywnych oraz zminimali-
zowanie skłonności do przemocy. Jednym z takich oddziaływań jest 
szeroko rozumiana kultura fizyczna, od wieków uznawana jest za 
kulturo-techniczny środek mający na celu wpływ na osoby pozba-
wione wolności. Walorami reintegracji poprzez aktywność fizyczną 
są wszechstronne a zarazem równoczesne wpływy na sferę społecz-
ną, biologiczną oraz psychiczną osób niedostosowanych społecznie. 
Niestety problematyka aktywności fizycznej osób przebywających 
w jednostkach penitencjarnych jest bardzo słabo opisana w lite-
raturze. W przypadku osób skazanych, nierozłączną wartością jest 
ciągły brak zaspokajania którejś z cech biologicznych zarówno tych 
podstawowych, jak i wyższych, dlatego też aktywność fizyczna jest 
szczególnie ważna w kontekście zachowania zdrowia psychicznego, 
jak i fizycznego więźniów, którzy powrócą do społeczeństwa (Poklek 
2008). 

Rola aktywności fizycznej w procesie kształtowania 
osobowości człowieka

Współcześnie aktywność fizyczna stała się zjawiskiem niezwykle 
złożonym. Można ją postrzegać w aspekcie masowej kultury jako spor-
towe widowisko, jak również zaobserwować w niej głębsze walory, 
przydatne w procesie reintegracji społecznej. W literaturze przedmiotu 
na temat wychowawczej roli aktywności fizycznej, a także jej profilak-
tycznych czy resocjalizacyjnych wartościach, napisano już wiele (Rej-
zner 1995; Dobrzeniecki 1998). Udowodniono, iż sport oraz osiągane 
w nim sukcesy modelują aktywną postawę człowieka, która oddziałuje 
w późniejszym czasie na takie dziedziny życia, jak praca i nauka. Z tego 
względu sport jest niezwykle istotny w procesie dojrzewania. Zajęcia 
oraz zawody sportowe dają możliwość odniesienia sukcesu, a sukces 
stanowi główny cel i motor działania w życiu człowieka jak wskazuje 
Rejzner (Rejzner 2007). Zdaniem A. Rejznera umiejętność współpracy  
i współżycia z innymi ludźmi jest warunkiem osiągnięcia życiowego 
sukcesu i realizacji celów. Właśnie dlatego sport, wychowanie fizycz-
ne, czy też rekreacja ruchowa realizowana w grupach młodych ludzi 
stwarza możliwość kształtowania wielu pozytywnych cech osobo-
wości (Rejzner 1981). Za jedną z fundamentalnych dziedzin wycho-
wania fizycznego nastawioną na rozwój społeczny człowieka może-
my uznać rozwój umysłowy. Choć brzmi to zaskakująco, to według  
R. Wroczyńskiego aktywności fizycznej i rozwoju umysłowego nie 
należy rozdzielać, gdyż każda czynność z dziedziny wychowania umy-
słowego wywiera wpływ na rozwój fizyczny, podobnie jak aktywność 
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fizyczna ma wpływ na rozwój umysłowy. Celem aktywności fizycznej 
nie jest wyuczenie określonych ruchów, lecz wykształcenie ogólnych 
cech natury człowieka (Wroczyński 2009). 

Graficzne przedstawienie powyższej treści (rysunek 1) przyczynia 
się do lepszego dostrzeżenia obustronnego uzupełniania się wszyst-
kiego, co nazwać można aktywnością fizyczną, z aktywnością intelek-
tualną. Błędem jest rozdzielenie owych struktur rozwoju człowieka  
a tym samym potraktowanie ich jako przeciwstawnych aspektów lub 
niepowiązanych ze sobą rzeczywistości. Takie podejście stwarza nega-
tywne skutki, pociągając za sobą rożne problemy rozwojowe człowieka 
w sferze życia społecznego, moralnego, jak również zdrowotnego. Do-
skonalenie fizycznej natury człowieka nie stanowi jedynego celu takiej 
aktywności, co więcej – nie należy nawet do zadań najważniejszych. 
Rozwój obejmujący sferę umysłu powinien być prowadzony równole-
gle do rozbudowanych zabiegów na rzecz doskonalenia tężyzny fizycz-
nej. Aktywność fizyczna w odniesieniu do pedagogicznego programu 
działania znamionuje kierunki i prądy pedagogiczno-społeczne oraz 
filozoficzne, które stawiają na jednym poziomie cielesność ze stroną 
emocjonalno-wolicjonalną osobowości i umysłem. Pedagogika prze-
łamuje dualizm w traktowaniu procesu wychowania moralno-umy-
słowego oraz aktywności fizycznej jako zjawisk rzekomo przeciw-
stawnych. Nie ma w niej sprzeczności między wychowaniem „ducha”  
i kształtowaniem „ciała” (Wołoszyn 1970). 

Rysunek 1. Miejsce rozwoju umysłowego człowieka w aktywności fizycznej

Źródło: opracowanie własne. 

Szeroko pojęta kultura fizyczna, w tym i aktywność fizyczna, sta-
nowi płaszczyznę ludzkiego bytowania, w której łączą się świadome 
czyny. Świadomych czynów oraz somatycznych zachowań, w których 
sportowiec, zawodnik, czy też osoba świadoma podjętego ruchu re-
alizuje się dzięki podejmowanym, moralnym wyborom. Aktywność fi-
zyczna powinna stać się elementem troski o godność człowieka, która 
wynika między innymi z rozumności człowieka. Zlekceważenie umysło-
wej sfery przy jednoczesnym intensywnym eksploatowaniu ciała za-
wsze owocuje negatywnymi skutkami. Przy kształtowaniu osobowości 
człowieka należy pamiętać o jej holistycznej strukturze, która wymaga 
równomiernej pielęgnacji. Nie sposób rozwijać fizycznej strony czło-
wieka bez udziału jego intelektualnego zaangażowania. Wraz z rozwo-
jem umysłowym człowieka pełniejsza staje się kwestia rozumienia roz-

woju swych fizycznych predyspozycji (Czachowski 2014). Wychowanie 
społeczne obecne w aktywności fizycznej sprowadza się między innymi 
do wykształcenia osobowości. Nastawienie na formowanie człowieka 
„pięknego” nie tylko pod względem fizycznym, ale i moralnym stanowi 
jedno z najważniejszych edukacyjnych zadań w tym zakresie. Dobro 
w rozumieniu wartości, do której powinno się zmierzać, należy osią-
gać poprzez realizację konsekwentnych i zamierzonych działań. W tym 
przypadku niezbędne są określone predyspozycje osobowe, aby z po-
wodzeniem osiągać wartości nadrzędne i ogólnoludzkie. Powinno się 
od wczesnych lat kształtować człowieka pod względem osobowościo-
wym tj. jego zachowania, obyczaje, postawy, sposób bycia. Aktywność 
fizyczna staję się odpowiednim narzędziem do kształtowania osobo-
wości człowieka. Trening systematyczny, samodyscyplina, wytrwała 
praca, szacunek dla innych, posłuszeństwo wobec przełożonych, jak 
również podporządkowanie się regułom fair play to wszystko w spo-
sób znaczący wpływa na kształtowanie się osobowości (Czachowski 
2014). R. Winiarski twierdzi, iż aktywność fizyczna wymaga dyspono-
wania wolnym czasem jednostki oraz odpowiednim jego wykorzysta-
niem. Rekreacja ruchowa nie tylko neutralizuje stresy czy przeciążenia 
psychiczne ale również zapobiega występowaniu wielu dolegliwości 
i chorób. Co więcej, reguluje siły fizyczne oraz psychiczne, kształtu-
je ciało oraz osobowość a także rozwija zainteresowania i zaspokaja 
różne potrzeby jednostki. Aktywność fizyczna zaspokaja następujące 
potrzeby ludzkie, wskazując tym samym na swoiste dziedziny wycho-
wania (Winiarski 1995): 

• potrzebę zmiany trybu oraz środowiska życia (urozmaicenie 
życia);

• potrzebę aktywności psychofizycznej (ruch, wyładowanie nad-
miaru energii);

• potrzebę wypoczynku oraz relaksu (oderwanie się od codzien-
nych obowiązków tudzież kłopotów);

• potrzebę nieformalnych kontaktów z innymi jednostkami; 
• potrzebę kontaktu z naturą;
• potrzebę emocji oraz przyjemnych wrażeń;
• potrzebę rywalizacji i współzawodnictwa;
• potrzebę wyróżnienia się, dowartościowania;
• potrzebę nowych umiejętności, doświadczeń oraz wiedzy.

Funkcja reintegracyjna aktywności fizycznej

Termin społecznej reintegracji został upowszechniony w Polsce  
w związku z przygotowaniami oraz przystąpieniem do Unii Europej-
skiej. Nastąpiło to w kontekście jednego z procesów rozpoczętych 
w ramach Strategii Lizbońskiej (Broda-Wysocki 2012). W Polsce używa-
ne są w podobnym znaczeniu do terminu reintegracji następujące po-
jęcia: resocjalizacja, readaptacja oraz rehabilitacja. Pierwsze dwa okre-
ślenia stosowane są w głównej mierze w kontekście osób skazanych na 
karę pozbawienia wolności w czasie odbywania kary bądź po jej zakoń-
czeniu. Ostatnie wyróżnione pojęcie stosowane jest w odniesieniu do 
niepełnosprawności, a adresatami czynności rehabilitacyjnych są oso-
by z różnego rodzaju upośledzeniami fizycznymi lub psychicznymi (Żo-
łędowski, Ołdak 2015). W kontekście omawianej tematyki istotną rolę 
odgrywa pojęcie adaptacji oraz readaptacji. Słownik języka polskiego 
termin adaptacji określa jako przeróbka, przekształcenie, przystoso-
wanie do innego użytku, zaś adaptacja społeczna określana jest jako 
proces dostosowywania jednostki bądź grupy osób do funkcjonowania  
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w zmieniającym się środowisku społecznym, dotyczącym przekształceń 
jej wewnętrznej struktury lub (i) sposobów działania (Słownik Języka 
Polskiego PWN 2018). Osoby, które opuszczają placówki resocjalizacyj-
ne niejednokrotnie mają problem z powtórnym społecznym przystoso-
waniem się do warunków panujących w otwartym środowisku, a tym 
samym stają się uczestnikami procesu readaptacji. Termin readaptacja 
oznacza ponowne przystosowanie się jednostki po przebytej chorobie 
do czynnego życia w społeczeństwie oraz do pracy zawodowej (Zieliń-
ski 2013). W literaturze przedmiotu przedstawione są liczne sposo-
by resocjalizacji jednostki, która antyspołeczne czyny przekłada nad 
prospołeczne zachowania. Naprawcze metody bardzo często opierają 
się na przedmiotowych lub podmiotowych determinantach, które 
skutecznie umożliwiają wtórną socjalizację człowieka. W zależności od 
usytuowania poczucia kontroli osoby objętej resocjalizacją, jej sposobu 
wartościowania zewnętrznego świata, a jednocześnie swoistym usytu-
owaniem do otoczenia, co jest podyktowane wychowaniem (Zieliński 
2013). W gamie rozwiązań metodycznych istnieje miejsce także dla tak 
ważnej dziedziny w życiu człowieka jak aktywność fizyczna. Wychowa-
nie fizyczne i aktywność fizyczna jest nierozerwalnym elementem pro-
cesu dydaktyczno-wychowawczego współczesnej pedagogiki mającej 
na celu przyswojenie kultury fizycznej przez jednostkę. Kultura fizyczna 
rozumiana jest jako wszystko, co nadaje charakter procesowi odbioru 
własnego ciała przez człowieka, przejawów troski o sprawność cielesną 
oraz zdrowie, własny rozwój fizyczny, jak również umiejętność reakcji 
w sposób optymalny dla własnego biologicznego oraz psychicznego 
zdrowia (Muszyński 1980). Pragmatyczne działania wychowawcze 
sprawowane w rodzinie, w placówkach wychowawczych, jak i w za-
kładach karnych doprowadzają do samowychowania. Generalnie – so-
cjalizacja definiowana w kategoriach poznawania, jak i przyjmowania 
przez człowieka tradycji oraz wzorów kulturowych określających jej 
sposób zachowania się (tzw. proces wrastania w kulturę) i nabywania 
umiejętności do właściwego odgrywania ról społecznych, w ramach 
których dokonywana jest internalizacja niezbędnych norm i wartości 
dla sprawnego działania w tychże rolach, natomiast resocjalizacja 
oznacza proces powtórnego wychowania, mający na celu korekcję 
złych skutków uprzednio popełnionych błędów. Jest powtórnym włą-
czeniem do życia społecznego ludzi, którzy utracili zdolność prawidło-
wego współżycia społecznego w wyniku negatywnych zmian w ich 
osobowości. Resocjalizacja przejawia charakterystyczne oddziaływanie 
wychowawcze na ludzi niewłaściwie przystosowanych do funkcjono-
wania w społecznym środowisku w celu ułatwienia im powrotu do 
normalnego życia (Konopczyński 2006). Powodzenie procesu powtór-
nego przystosowania byłego przestępcy do prawidłowego funkcjono-
wania w życiu codziennym uwarunkowane jest wieloma czynnikami 
i to zarówno po stronie środowiska oraz społeczeństwa, do którego 
były skazany wraca, jak i po stronie samej jednostki (Zieliński 2013). 
Prócz wcześniej wspomnianego terminu resocjalizacji należy zwrócić 
szczególną uwagę na resocjalizacyjne walory aktywności fizycznej. 
Jedną z funkcji wychowania fizycznego w toku resocjalizacji jest łago-
dzenie napięć, a w konsekwencji uzyskanie pożądanych postaw oraz 
postępów w procesie przystosowania się jednostki. Na wychowanie 
fizyczne i aktywność fizyczną można spojrzeć z punktu widzenia meto-
dy wychowawczej, co oznacza, że resocjalizacja poprzez aktywność fi-
zyczną stwarza możliwość kształtowania pozytywnych cech moralnych, 
jak i poprzez wychowawczy poziom instrukcji zapewniający poprawny 
rozwój biologiczny (Zieliński 2013). Powszechnie wiadomo, że w gronie 

osób niedostosowanych społecznie uzewnętrzniają się tendencje do 
organizacji zbiorowości, których działania nie są zgodne z powszechnie 
uznanymi normami społecznymi. Organizacja zespołów o sportowym 
charakterze wykorzystuje chęć jednostek do zrzeszania się, a jedno-
cześnie tego typu działalność nadaje im konstruktywny kierunek. Dla 
wychowawców zakładów resocjalizacyjnych istotną kwestię stano-
wi opinia grupy (zwłaszcza opinia grupy rekreacyjnej). Niewątpliwie 
jest ona ważniejsza niż opinia nauczycieli czy innych osób, gdyż brak 
zgodności z grupą jest przyczyną powstawania napięć emocjonalnych. 
Wyjście naprzeciw dążeniom jednostek do organizowania grup staje 
się ważną przesłanką przy planowaniu wychowania i rozwoju społecz-
nego poprzez aktywność fizyczną. Dotyczy to nie tylko całościowego 
programowania tudzież planowania w obrębie zakładu resocjalizacyj-
nego, lecz także do zaspokojenia tego rodzaju potrzeby w codziennym 
działaniu (Zieliński 2013). Wychowanie fizyczne i aktywność ruchowa 
rozbudzają zainteresowania oraz inicjatywy jednostki w optymistycz-
nym klimacie zajęć wykształcają się uczucia społeczne, pozytywne 
kontakty międzyludzkie, które z czasem przeobrażają się koleżeństwo 
lub przyjaźnie. Społeczna aktywacja rodząca się podczas aktywności 
fizycznej wymaga nawiązywania współpracy czy przekształcania na-
wyków, co stwarza możliwość przeżycia choćby drobnych, społecznych 
satysfakcji stanowiących nagrodę za właściwe społeczne działanie. Pro-
gramowanie resocjalizacji poprzez wychowanie fizyczne i aktywność 
fizyczną wymaga sprecyzowanych metod i form dydaktycznych. Osoba 
niedostosowana społecznie, przyzwyczajona do życia pełnego ruchu, 
emocji, wrażeń wykazuje te potrzeby podczas obywania kary (Urban, 
Stanik 2007). Zarówno wychowawca, jak i mobilizowani przez niego 
wychowankowie, powinni udzielić pomocy kolegom przy sprecyzo-
waniu ogólnych celów i zasad podstępowania. Wychowanie fizyczne 
i aktywność ruchowa stwarzają okazję do wyrabiania życzliwości dla 
słabszych i uczenia kultury współżycia. Z literatury przedmiotu wyni-
ka, iż w toku fizycznych ćwiczeń zaangażowana jednostka, w sposób 
nieświadomy, uzewnętrznia uczciwość, zalety oraz niedostatek kole-
żeństwa czy tolerowania słabszych. Postawy te uwydatniają się szcze-
gólnie dynamicznie w czasie aktywności fizycznej, dzięki czemu można 
to wykorzystać w procesie resocjalizacji (Zieliński 2013).

Aktywność fizyczna jako proces wspomagający rein-
tegrację społeczną człowieka

Potrzeba ruchu występuje przez całe życie człowieka i zależna jest 
od czynników poza genetycznych (Zalewska-Meler 2009). Kultura fi-
zyczna rozumiana jest jako system zintegrowanych oraz systematycz-
nych zachowań jednostki w odniesieniu do dbałości o własne zdrowie, 
sprawność ruchową, wydolność organizmu, odporność, urodę, a także 
chęć doskonalenia samego siebie w sferze mentalnej oraz cielesnej 
(Krawczyk 1990). Termin kultury fizycznej obejmuje również przypisy-
wanie wyszczególnionym wartościom priorytetowego znaczenia w ży-
ciu człowieka, co nadaje jej osobowościowych zdolności (Grabowski 
1999) i z sukcesem może być wykorzystana w resocjalizacji pojmowa-
nej jako podążanie do reorientacji osobowości wychowanków. Obecna 
wiedza naświetla w sposób teoretyczny oraz empiryczny pewność, że 
kultura fizyczna odgrywa ważną rolę w modelowaniu ludzkiej istoty 
pojmowanej holistycznie, wraz z osobowością i postawami społeczny-
mi. Rola kultury fizycznej w kontekście resocjalizacji dotyka jednak 
głównie działań z zakresu wyrównywania behawioralnych deficytów: 



Maciej Lis – Rola aktywności fizycznej w procesie reintegracji...

37

zaburzeń w sferze wartości (szacunek do innych osób, odpowiedzial-
ność, uczciwa rywalizacja), braków umiejętności życiowych (zdolność 
do rozwiązywania konfliktów międzyludzkich i stawiania sobie celów), 
skłonność do ryzykownych zachowań (brak szacunku dla zdrowia, uza-
leżnienia, autoagresja, używki), braków w uspołecznieniu (uczucie 
związku z narodem oraz grupą społeczną) (Jaworska 2012). Zajęcia 
z dziedziny kultury fizycznej obejmują również resocjalizację sprawców 
przestępstw odbywających karę w jednostkach penitencjarnych. Spo-
ra część osób niedostosowanych społecznie, odbywających karę po-
zbawienia wolności, to osoby zrujnowane fizycznie ze względu na 
niehigieniczny tryb życia (nadużywanie środków psychoaktywnych, 
brak dbałości o zdrowie, ryzykowane zachowania), jak również przez 
ograniczenia do kilkumetrowej powierzchni celi lub przymusowy brak 
ruchu. Przymus ograniczenia aktywności fizycznej skutkuje zarówno 
pogorszeniem stanu hipokinetycznego, jak również do nieprawidłowe-
go funkcjonowania psychospołecznego (mniejsza kontrola emocji i za-
chowania, agresja, impulsywność) (Jaworska 2012). Rola aktywności 
ruchowej w procesie resocjalizacji osób osadzonych w zakładach kar-
nych dostrzeżona została na początku XX wieku (Motow 2006). Zale-
cenie odnoszące się do organizowania zajęć ruchowych dla skazanych 
jako środka do poprawy oraz utrzymania fizycznego zdrowia, zostało 
wydane w Waszyngtonie w 1910 roku przez Międzynarodowy Kongres 
Więziennictwa. Próby działań zapobiegających negatywnym wpływom 
uwięzienia dla jednostek skazanych podejmowane były również w Pol-
sce. Rozwój aktywności fizycznej skazanych w naszym kraju miał miej-
sce w okresie II Rzeczypospolitej, w szczególności dotyczyło to zakła-
dów karnych, w których swoje kary odbywali młodociani. Sposobność 
uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach aktywności ruchowej sta-
nowiła naówczas największą atrakcję dla skazanych, oferując i rozryw-
kę, podniesienie poczucia własnej wartości, redukcję nadmiernego 
napięcia oraz stwarzała możliwość kontaktu ze środowiskiem ze-
wnętrznym. Aktualne zajęcia sportowe w zakładach karnych to koszy-
kówka, siatkówka, piłka nożna czy siłownia, a także możliwość podjęcia 
pracy na terenie jednostki penitencjarnej lub poza jej murami (po 
spełnieniu określonych wymogów). Kluczowe znaczenie przypisywane 
jest aktywności ruchowej w zakresie: wyzwalania aktywności, rozwoju 
uzdolnień i zainteresowań, nauki etycznego współdziałania, wyłado-
wania nadmiaru energii (Makrut 2007), jak i radzenia sobie ze stresem 
czy uczenia pokonywania trudności. Dodatkowo zwiększanie poziomu 
aktywności fizycznej rozwija wiele cech cenionych w przestępczych 
środowiskach – wytrzymałości, sprawności fizycznej, odwagi oraz spry-
tu. Jednocześnie tego typu zajęcia uczą poszanowania reguł. Jednym 
z walorów zajęć związanych z aktywnością sportową w zakresie rein-
tegracji jest również zdolność do redukcji zachowań wynikających 
z podkulturowego zróżnicowania, istotniejsze w doborze partnera lub 
grupy stają się umiejętności z nieodmienności podkulturowej. Dzięki 
takim zachowaniom zanika wzajemna wrogość, formuje się integracja 
oparta na poprawnych i etycznych postawach społecznych (Jaworska 
2012). Działania penitencjarne opierające się na aktywności fizycznej 
zostały dołączone do procesu resocjalizacji osób pobawionych wolno-
ści po roku 1989. Na konieczność wprowadzenia w zakładach karnych 
zajęć z omawianego zakresu podkreślają wzorcowe reguły minimalne-
go postępowania z więźniami, w których napisano: „Młodzi więźnio-
wie, oraz inni będący w odpowiednim wieku i kondycji fizycznej, otrzy-
mują w czasie przeznaczonym na ćwiczenia fizyczne możliwość wyko-
nywania ćwiczeń sportowych i rekreacyjnych. W tym celu należy za-

pewnić odpowiednią przestrzeń, urządzenia i wyposażenie” (Wzorco-
we reguły minimalne postępowania z więźniami 2003: reguła 21(2) 
15). Natomiast Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 
kwietnia 2013 roku w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań 
penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, przedsta-
wia pracę penitencjarną, przy czym nie określa kultury fizycznej jako 
metody oddziaływania penitencjarnego (Obwieszczenie Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolite-
go tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposo-
bów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych 
i aresztach śledczych). Na możność penitencjarnego odziaływania 
przez uczestnictwo skazanego w zajęciach z dziedziny kultury fizycznej 
i sportu wskazuje Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny 
wykonawczy, wskazując wychowanie fizyczne oraz sportowe jako spo-
sób spędzania wolnego czasu oraz pobudzania aktywności społecznej 
więźniów stwierdzając przy tym, iż w zakładzie karnym typu zamknię-
tego skazani stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, odbywają wyrok w przedsta-
wionych warunkach: skazani mogą uczyć się, pracować, bezpośrednio 
uczestniczyć w nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauce religii 
oraz korzystać z zajęć kulturalnooświatowych, z zakresu kultury fizycz-
nej i sportu, tylko w oddziale, w którym są osadzeni. Dodatkowo w za-
kładach karnych zamkniętego typu zajęcia kulturalno-oświatowe 
i sportowe oraz nauczanie organizuje się w obrębie zakładu karnego. 
Natomiast w zakładach karnych półotwartego typu skazani mogą brać 
udział w organizowanych przez administrację poza terenem zakładu 
karnego grupowych zajęciach kulturalno-oświatowych lub sporto-
wych. W zakładzie karnym otwartego typu skazani mogą wziąć udział 
w zajęciach i imprezach kulturalnooświatowych lub sportowych orga-
nizowanych poza terenem zakładu karnego (Dz.U. nr 90, poz. 557 ze 
zm., art. 135 § 1). Termin kultury fizycznej występuje jedynie w art. 
88b odnoszącym się do zakładów karnych zamkniętego typu, nato-
miast w pozostałych przypadkach jej płaszczyzna jest ewidentnie za-
wężona do idei sportu. Zdaniem A. Zalewskiej-Melere, wychowanie 
sportowe nie jest równoważne z procesem wychowania fizycznego 
i aktywności fizycznej, a mieszanie owych terminów, i tym samym 
przekonywanie o ich identyczności (zamiast traktowania ich jako do-
pełniające się elementy kultury fizycznej) doprowadza do niepopraw-
nych uproszczeń (Zalewska-Meler 2009). Znaczenie aktywności fizycz-
nej w reintegracji skazanych jest uwarunkowane stosownym doborem 
działań, w tym ćwiczeń sportowych, odpowiednim ich przygotowa-
niem oraz nadzorem, aby w efektywny sposób przyczyniały się do po-
prawy oraz utrzymania zdrowia psychospołecznego, a nie powodowa-
ły skutków będących odwrotnymi do zmierzonych. Nie każda bowiem 
aktywność ruchowa wiąże się z kultura fizyczną. Kulturę tę powinno 
rozpatrywać się w pozytywnym sensie, gdyż powinna ona tworzyć – 
nie niszczyć, rozwijać człowieka – nie doprowadzać do jego destrukcji. 
Obecnie coraz częściej poruszana jest kwestia nieadekwatności stoso-
wania w procesie resocjalizacji ćwiczeń siłowych oraz kulturystycznych. 
Głównym motywem podejmowania przez osoby uwikłane w konflikt 
z prawem aktywności kulturystycznej jest przygotowanie ciała do bó-
jek oraz zwiększenie jego zdolności fizycznych w celu popełniania ko-
lejnych przestępstw wymagających siły. W odniesieniu do reintegracji 
zdecydowanie korzystniejsze jest wprowadzenie zajęć zawierających 
w większym stopniu elementy ruchowej rekreacji niż ćwiczeń wysiłko-
wych (Jaworska 2012). Omawiając kwestię roli kultury fizycznej w pro-
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cesie reintegracji, należy podkreślić zasadność stosownego przygoto-
wania nie tylko ze strony fizycznej, ale również psychospołecznej osób 
sprawujących takową formę resocjalizacji – w pracy z nieletnimi wy-
chowankami oraz z dorosłymi. Wśród ważnych zachowań wychowaw-
ców realizujących tego typu zajęcia warto zwrócić uwagę na znaczenie: 
zdolności do dostrzegania oraz nagradzania koleżeństwa, przyjaznego 
ale i konsekwentnego stosunku do wychowanków, dezaprobat nie-
sportowej rywalizacji oraz prób oszustwa, liczenia się ze zdaniem wy-
chowanków na temat prowadzonych zajęć (Pięta 2004). Aktywność 
fizyczna wykorzystywana jako narzędzie w procesie reintegracji powin-
na być oparta na wartościach: socjocentrycznych, alocentrycznych, 
intelektualnych, perfekcjonistycznych, emocyjnych, estetycznych, zdro-
wotnych oraz moralnych (Makurat 2007). Aktywność fizyczna choć nie 
może być jedynym, winna być nierozłącznym sposobem pracy reinte-
gracyjnej w środowisku dzieci, młodzieży oraz dorosłych niedostoso-
wanych społecznie, jak również zagrożonych takim niedostosowaniem. 

Podsumowanie

Aktywność fizyczna stanowi silny instrument socjalizacji. Wpływa 
bowiem na kształtowanie wartości zachowań i postaw. Z tego względu 
należy pamiętać, iż przejaw agresywnego zachowania może stać się ła-
two przyswojony przez człowieka. Niewątpliwie należy wystrzegać się 
takiego zachowania oraz jednocześnie zwracać uwagę na pozytywną 
stronę wpływu aktywności fizycznej na kształtowanie charakteru jed-
nostki. Na eliminację agresywnych zachowań w aktywności fizycznej 
ogromny wpływ wywierają wychowawcy i trenerzy. W procesie reinte-
gracji osób niedostoswanych społecznie, to właśnie te osoby powinny 
zapewnić swoim podopiecznym w umiejętny sposób wzmacniać ich 
zachowania, to znaczy karać za zachowania ryzykowne oraz nagradzać 
za prawidłowe (pożądane) zachowania.
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Sport i kultura fizyczna w filozoficznym dyskursie Platona

Sport and physical culture in Plato’s philosophical discourse 

The main purpose of the paper is presentation of ideas of 
one of the most important ancient philosopher that is Plato in 
relation to sport and physical culture problematic. The paper 
purpose realization is possible thanks to analysis of the most im-
portant fragments of Plato’s dialogues which contain the sport 
problematic. The paper was divided into three main parts. In the 
first one the methodology and Plato’s anthropology were pre-
sented. In the second most important part the philosopher’s ide-
as in relation to sport and physical culture were presented. In the 
third one main features of Plato’s ideas were presented. On the 
basis of the analysis there are several features of philosopher’s 
ideas. The sport problematic is connected to other philosophi-
cal problems and sport benefits are connected to spiritual sphere.

Keywords: sport, physical culture, gymnastics, Plato, ancient phi-
losophy.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie poglądów jed-
nego z największych greckich filozofów, Platona, w zakresie problema-
tyki sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej. Realizacja celu pracy 
jest możliwa dzięki analizie reprezentatywnych fragmentów Platoń-
skich dialogów. Opracowanie zostało podzielone na trzy główne części.  
W pierwszej przedstawiono metodologię pracy oraz Platońską wizję 
osoby ludzkiej. W drugiej zaprezentowano właściwe nauczanie filozofa 
na temat sportu i kultury fizycznej. Korpus opracowania zwieńczyła 
część pokazująca najważniejsze cechy Platońskiej nauki o sporcie i kul-
turze fizycznej. W świetle przeprowadzonych analiz można wskazać na 
kilka charakterystycznych cech Platońskiej nauki. Filozof nie rozpatruje 
tematyki sportu w oderwaniu od innych problemów filozoficznych oraz 
wyraźnie wiąże korzyści płynące ze sportu, ze sferą duchową.

Słowa kluczowe: sport, kultura fizyczna, gimnastyka, Platon, 
filozofia starożytna.
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Wstęp

Szeroko rozumiany sport i aktywność fizyczna towarzyszą czło-
wiekowi już od bardzo dawnych czasów, czego dowodem jest choćby 
symboliczny rok powstania państwa greckiego będący jednocześnie 
rokiem pierwszych w historii igrzysk olimpijskich. O ważności tego wy-
darzenia w czasach starożytnych świadczy choćby fakt, że podczas ich 
trwania ogłaszano tzw. pokój boży polegający m.in. na zaprzestaniu 
prowadzonych konfliktów zbrojnych. Chociaż forma i zakres dyscy-
plin sportowych zmieniał się i ewoluował na przestrzeni wieków, to 
jednak jedna rzecz wydaje się spójna zarówno dla starożytnych, jak 
również i dla współczesnych ludzi – sport uważano za bardzo ważny 
element życia. Z tego powodu nie powinno zatem dziwić, że proble-
matyką szeroko rozumianego sportu zajmują się i zajmowali nie tylko 
przedstawiciele różnych nauk z zakresu dyscyplin medycznych czy nauk  
o kulturze fizycznej, ale również przedstawiciele takich dyscyplin, 
które, wydawałoby się, nie mają ze sportem nic, albo w najlepszym 
razie niewiele wspólnego, jak np. teologowie czy filozofowie (Torres 
2014: 1; Elcombe, Hochstetler, McLaughlin 2014: 427; Kavussanu 
2012: 364-383). Wśród tych ostatnich na szczególną uwagę zasłu-
guje postać jednego z największych myślicieli świata starożytnego, 
Platona. Z jednej strony bowiem Platon jest przedstawicielem nur-
tu filozofii starożytnej, a więc najstarszego spośród okresów histo-
rycznych. Z drugiej zaś strony myśliciel ten miał dość specyficzne 
poglądy dotyczące ludzkiej cielesności, co niejako w punkcie wyj-
ścia powinno dyskredytować wartość sportu i kultury fizycznej. Tak 
jednak nie było, ponieważ Platon przypisywał aktywności fizycznej 
pewną rolę w życiu jednostki i społeczeństwa. Bliższe przyjrzenie 
się poglądom tego filozofa wydaje się zatem intrygujące i potrzeb-
ne. Celem niniejszej pracy będzie przybliżenie poglądów Platona  

w zakresie problematyki sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej. 
Realizacja celu pracy będzie możliwa dzięki analizie tych reprezenta-
tywnych fragmentów dialogów Platońskich, w których filozof podej-
muje przywołaną tematykę. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane 
w trzech zasadniczych etapach analiz. W pierwszym obszarze zostanie 
przybliżona problematyka metodologiczna dotycząca podjętego tema-
tu oraz zostanie zaprezentowana Platońska antropologia. W drugim 
obszarze analizy będą zogniskowane wokół właściwej prezentacji po-
glądów filozofa w oparciu o jego utwory. Wreszcie na trzecim etapie 
analiz zostaną wyciągnięte najważniejsze cechy Platońskiej wizji sportu 
i kultury fizycznej.

Zagadnienia metodologiczne

Specyficzny sposób przekazu przez Platona własnych myśli spo-
wodował, że w pismach tego starożytnego myśliciela nie ma zawar-
tego systematycznego wykładu dotyczącego problematyki sportu  
i szeroko rozumianej kultury fizycznej. Ponieważ filozof przekazywał 
własne myśli w postaci dialogów, z tego też powodu swoje poglądy 
dotyczące określonej kwestii nie przekazywał w systematycznym wy-
kładzie, ale wkomponowywał je bieżąco w zależności od potrzeby 
chwili i aktualnych przemyśleń1. Jest to o tyle istotna obserwacja, że 
w związku z tym odtworzenie określonego poglądu Platona w jakiejś 
konkretnej kwestii zmusza badacza do analizy całej spuścizny literac-
kiej filozofa, a szczególnie tych fragmentów, w których grecki myśliciel 
nawiązuje do analizowanego zagadnienia. Tak samo jest w przypadku 

1 Tym też należy tłumaczyć fakt rozwiązywania niektórych kwestii filozoficznych 
w różny sposób. Dla przykładu w pismach Platona uczeni dopatrują się 
trzech (niektórzy nawet czterech) różnych poglądów związanych z życiem 
pośmiertnym i problematyką metempsychozy.
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problematyki sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej. Na ten 
temat Platon wypowiedział się w jednym ze swoich największych  
i najważniejszych dialogów, czyli w Państwie, niemniej jednak pewne 
nawiązania do podjętej kwestii można odnaleźć również w innych jego 
utworach, zwłaszcza w Gorgiaszu. Kolejnym ważnym problemem jest 
kwestia zasadniczego punktu zainteresowań greckiego myśliciela. Na-
leży pamiętać, że Platona nie interesowała w pierwszej kolejności pro-
blematyka związana ze sferą cielesną, a do takiej właśnie sfery należy 
podejmowana kwestia sportu i kultury fizycznej. Przyczyny mniejszego 
zainteresowania filozofa sprawami ciała należy dopatrywać się przede 
wszystkim w jego zapatrywaniach o podłożu metafizycznym (Stolz 
2014: 37). Przygotowując metodyczne podłoże dla mających nastąpić 
analiz, należy w tym miejscu zaznaczyć, że problematyka związana ze 
sportem i kulturą fizyczną nie będzie stanowić samodzielnego przed-
miotu refleksji Platona, ale będzie ona ściśle złączona z innymi obszara-
mi jego filozoficznego namysłu. Z tego też powodu, podejmując zapro-
ponowany temat, poglądy starożytnego myśliciela należy prezentować 
właśnie w kontekście innych podejmowanych przez niego zagadnień, 
które zostały przedstawione w bezpośredniej bliskości tematu spor-
tu i kultury fizycznej. Ponieważ tematyka sportu jest ściśle związana  
z Platońską antropologią, przeto nieodzowne wydaje się uprzednie 
zarysowanie najważniejszych założeń wizji osoby ludzkiej w systemie 
tego filozofa, żeby lepiej zrozumieć jego zapatrywania na tematykę 
sportu i szeroko rozumianej kultury fizycznej. Dopiero w dalszej kolej-
ności będzie można przedstawić podejmowaną w niniejszym opraco-
waniu tematykę, która zogniskowana zostanie wokół trzech ogólnych 
zagadnień: miejsca sportu w kluczu relacji ciało–dusza, w kontekście 
relacji poszczególnych części duszy oraz w odniesieniu do zagadnienia 
wychowania. Wydaje się, że te trzy bloki zagadnień zaprezentują Pla-
tońskie zapatrywania na sport w stopniu wyczerpującym.

Zarys Platońskiej antropologii

Podejmując temat Platońskiej wizji osoby ludzkiej, na samym 
wstępie należy zauważyć, że antropologia tego filozofa oparta jest 
w znacznej mierze na fundamentalnych założeniach jego systemu filo-
zoficznego, według którego świat dzieli się na dwie opozycyjne wzglę-
dem siebie rzeczywistości: świat zmysłowy oraz świat idei (Catona 
2008: 116). W sensie ścisłym prawdziwą rzeczywistością jest jedynie 
świat idei, świat zmysłowy zaś jest rodzajem cienia nieudolnie imitu-
jącego tamtą prawdziwą rzeczywistość. Owa dualistyczna struktura 
znajduje swoje odzwierciedlenie w człowieku, który również, na wzór 
tej rzeczywistości, „składa się” z dwóch podstawowych komponen-
tów: ciała oraz duszy. Należy jednak mieć na uwadze, że podobnie jak  
w przypadku świata zmysłowego i inteligibilnego ten pierwszy jest 
jedynie pozornym bytem, tak samo ciało jest jedynie pozornym skład-
nikiem osoby ludzkiej – w sensie ścisłym człowieka można sprowadzić 
jedynie do duszy, która jest jedynym faktycznym elementem osoby 
ludzkiej i to tylko ona stanowi o jego istocie. Przy takim spojrzeniu 
ciało można by określić jako rodzaj pojemnika ograniczającego faktycz-
ne możliwości duszy, który to pojemnik został siłą narzucony duszy  
w celu odbycia stosownej pokuty za zaciągniętą winę. Celem życia 
jest zatem doprowadzenie do sytuacji, w której niematerialna dusza 
uwolni się od ograniczającego ją ciała i rozwinie dzięki temu drzemiące  
w niej potencjały (Jones 1999: 99; Fierro 2013: 27). Owo niekorzystne 
dla ciała przeciwstawienie sfery duchowej sferze cielesnej sprawiło, że 

przedmiotem Platońskiej refleksji była w pierwszej kolejności dusza, 
do której filozof wielokrotnie powracał w swoich dialogach. Istotne 
w kontekście podjętej problematyki jest to, że starożytny myśliciel 
spostrzegał duszę jako rzeczywistość niejednorodną, a więc rozbitą 
na trzy różne komponenty: część pożądliwą, gniewliwą oraz rozumną 
(Draper, Hodgson 2008: 4)2. W literaturze spotkać się można z różnymi 
określeniami dwóch pierwszych części: dusza pożądliwa nazywana jest 
również zmysłową, a dusza gniewliwa – uduchowioną lub impulsywną. 
Niezależnie od przyjętej nomenklatury istotne jest to, że dla Platona to 
dusza rozumna stanowi najważniejszy komponent odróżniający czło-
wieka od zwierząt i zapewniający mu szczególne miejsce w hierarchii 
bytów. O wyższości tego elementu świadczy jego odmienne pochodze-
nie – o ile dwie niższe części duszy zostały stworzone przez pomniej-
szych bogów, o tyle część rozumną miał skonstruować sam Demiurg, 
czyli główny twórca świata (Kutash 2011: 198). Każdej z wymienio-
nych części filozof przypisywał określoną funkcję oraz umiejscowienie  
w ciele. Część pożądliwa odpowiadała zdaniem greckiego myśliciela za 
zaspokajanie różnych potrzeb cielesnych, jej siedliskiem zaś miała być 
ta część ciała, która znajdowała się poniżej mięśnia zwanego przeponą. 
Część gniewliwa miała odpowiadać za szeroko pojętą sferę uczuciową. 
Platon lokalizował ją w piersiach. Wreszcie części rozumnej filozof przy-
pisał funkcję panowania nad pozostałymi częściami duszy, ciałem oraz 
podejmowanie różnych decyzji. W przypadku duszy rozumnej uważał, 
że jej siedlisko znajduje się w głowie (Szczerba 2014: 121).

Miejsce sportu w kontekście relacji ciało–dusza

Zarysowane podporządkowanie rzeczywistości materialnej sferze 
duchowej wymusiło w konsekwencji przypisanie przez Platona mniej-
szej wartości szeroko rozumianej rzeczywistości cielesnej. Z tego też 
powodu, jak już zauważono, problematyka sportu i kultury fizycznej 
została sprzęgnięta z innymi tematami podejmowanymi przez filozofa. 
Te właśnie tematy należy uznać za nadrzędny obszar refleksji greckiego 
myśliciela, a związaną z nimi problematykę sportu zaś – za im pod-
porządkowaną i od nich zależną. Miejsce sportu w systematycznym 
namyśle filozofa zostało dobrze ukazane w dialogu Gorgiasz. Sokrates, 
prowadząc dialog z tytułowym bohaterem utworu, w pewnym mo-
mencie rozwija swoją refleksję dotyczącą problematyki zdrowia i du-
szy. Wprowadzony na pewnym etapie dialogu temat fundamentalnego 
w systemie Platońskim podziału na sferę duchową i cielesną zostaje 
przez Sokratesa wykorzystany do ukazania różnych rodzajów działań 
ludzkich oraz różnych rodzajów posług spełnianych wobec dwóch 
istotnych sfer. Protagonista Platońskiego dialogu ściśle wiąże istnienie 
dwóch sztuk (działań) z istnieniem dwóch zasadniczych przedmiotów 
(dusza, ciało). Zdaniem Sokratesa działania skierowane wobec duszy 
określić można terminem „polityka”. Już większą trudnością natomiast 
jest próba nadania jakiejś nomenklatury drugiemu rodzajowi sztuki,  
a zatem działaniom dotyczącym ciała. Co ciekawe, sam Platon przez 
usta swojego bohatera wzbrania się przed nadaniem tym działaniom 
jakiejś określonej nazwy3. Każdy z tych obszarów posiada określone 

2 Autor w niniejszym opracowaniu abstrahuje od skomplikowanego i ciągle 
nierozstrzygniętego sporu dotyczącego tego, czy Platon faktycznie mówił  
o częściach duszy czy raczej o trzech różnych duszach. Idąc za wykorzystanym 
przez filozofa greckim terminem meros, autor opracowania po prostu 
tłumaczy go jako „część”.
3 „Tę [sztukę], która duszy dotyczy, nazywam polityką, a tej, która ciała, 
jednym imieniem nazwać ci nie mogę” (Platon 2005: 364).
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rodzaje stosowanego wobec nich działania. W tym kluczu w obszarze 
polityki, a więc w zakresie działań wobec duszy, Sokrates wymienia 
dwie aktywności określane przez niego terminami „prawodawstwo” 
oraz „sprawiedliwość”. Różnica pomiędzy tymi dwiema aktywnościa-
mi opiera się przede wszystkim na adresacie owych działań. Wspo-
mniane prawodawstwo skierowane jest wobec tych dusz, które nie 
zostały w żaden sposób zepsute. Można zatem powiedzieć, że ten 
rodzaj aktywności przeznaczony jest dla dusz zdrowych. Inaczej ma 
się rzecz natomiast w przypadku drugiego obszaru działań, a zatem 
sprawiedliwości. Zdaniem protagonisty Platońskiego dialogu sprawie-
dliwość przeznaczona jest dla tych dusz, które w jakiś sposób zosta-
ły zepsute przez złe postępowanie. W tym kontekście można zatem 
stwierdzić, że ten rodzaj aktywności przeznaczony jest dla dusz cho-
rych. Logika takiego właśnie przyporządkowania kryje się za obserwa-
cją, że celem sprawiedliwości jest naprawienie wyrządzonej krzywdy 
przez nałożenie na zbrodniarzy odpowiednich kar. Stosowanie takich 
sankcji jest oczywiście pozbawione sensu w przypadku ludzi, którzy 
żadnych zbrodni nie popełnili, z tego też powodu wobec nich Platon 
odnosi pierwszą z wymienionych rodzajów aktywności, a więc pra-
wodawstwo (Platon 2005: 364). Na wzór przywołanych podziałów 
działań związanych z duszą starożytny myśliciel ustami protagonisty 
dialogu Gorgiasz wymienia również poszczególne aktywności związane 
z obszarem cielesnym. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku 
duszy, tak również i w tym przypadku filozof wymienia dwa rodzaje 
aktywności mające swoje dokładne odpowiedniki w prawodawstwie 
oraz sprawiedliwości. Zgodnie z tą paralelą jeden rodzaj aktywności 
będzie przeznaczony dla ciał nieskażonych, a zatem zdrowych, drugi 
rodzaj działań natomiast będzie przyporządkowany tym ciałom, które 
mają jakiś defekt, a zatem są chore. Odpowiednikiem prawodawstwa, 
a zatem działaniem wobec ciał zdrowych, będzie gimnastyka, a od-
powiednikiem sprawiedliwości, czyli aktywnością wobec ciał chorych, 
będzie medycyna zwana przez Sokratesa lecznictwem (Platon 2005: 
364). W filozoficznym namyśle greckiego myśliciela te cztery aktyw-
ności (prawodawstwo, sprawiedliwość, gimnastyka, medycyna) są 
autentycznymi, a zatem, co za tym idzie, pozytywnymi przejawami 
troski o człowieka, o jego sferę duchową oraz cielesną. Ich celem nie 
jest zatem jakieś dobro nieprawdziwe czy pozorne, ale dobro rzeczy-
wiste i faktycznie człowiekowi potrzebne. Warto podkreślić, że ten 
element Platońskiego systemu jest tak skonstruowany, że obejmuje 
on z jednej strony troskę o człowieka w jego różnych aspektach (du-
chowym, cielesnym), z drugiej zaś strony – w jego różnych stanach,  
w jakich może się znaleźć (zdrowie, choroba). W pewnym sensie 
można zatem skonkludować, że Platon starał się przewidzieć każdą 
możliwość i w każdej możliwej sytuacji chciał wskazać człowiekowi 
odpowiednie lekarstwo na jego problem. Jednocześnie grecki myśliciel 
był świadomy tego, że zarysowane przez niego sposoby troski o ciało  
i duszę mogą zostać zdeformowane i wykrzywione. W takiej sytuacji 
filozof wspomina o pewnym rodzaju hybryd, które, chociaż bazują na 
trosce o poszczególne sfery, to jednak faktycznie jest to troska jedynie 
pozorna, przez co nie jest ona w stanie przynieść człowiekowi należy-
tej pomocy i wsparcia. Platon opisuje te aktywności przez odwołanie 
się do takich pojęć i zwrotów, jak np. podszywanie się pod płaszczyk, 
bezmyślność ludzka czy oszukiwanie. Z tych zwrotów jednoznacznie 
można stwierdzić, że starożytny myśliciel nie przypisywał tym działa-
niom jakiejkolwiek pozytywnej wartości, co wynikało w pierwszej ko-
lejności właśnie z tego, że każde z tych działań było rodzajem parodii 

i nieudolnego naśladownictwa wymienionych wcześniej właściwych 
rodzajów działań na rzecz dobra ludzkiego. Inny zasadniczy problem 
zdaniem filozofa polega na tym, że te wykrzywione aktywności nie 
mają na celu rzeczywistego dobra ludzkiego, ale podążają w pierw-
szej kolejności za przyjemnością, oraz pozbawione są ugruntowanych 
podstaw teoretycznych, opierając się jedynie na pewnej tradycji, ruty-
nie czy praktyce (Platon 2005: 364). Platon wyraźnie wymienia cztery 
rodzaje tych szkodliwych dla człowieka aktywności. Nie trudno domy-
śleć się w kontekście zaprezentowanych poglądów filozofa na temat 
czterech pożytecznych działań dla duszy i ciała, że każdej aktywności 
pozytywnej odpowiada jedno działanie negatywne. W tym kontekście 
dwie z tych szkodliwych aktywności należy wiązać ze sferą duchową,  
a dwie – ze sferą cielesną. Co więcej, dwie z nich ukierunkowane są na 
sfery zdrowe, a dwie – na sfery chore. W ten sposób grecki myśliciel 
stworzył dokładny odpowiednik zarysowanych przez siebie czterech 
pozytywnych działań, przy czym, jak już podkreślono, jest to odpo-
wiednik obserwowany niejako w krzywym zwierciadle. W tym kon-
tekście prawodawstwu, a więc działaniu ukierunkowanemu na zdrową 
duszę ludzką, odpowiada sofistyka będąca w rzeczywistości pozorną 
mądrością i nieprawdziwym oglądem rzeczywistości. Sprawiedliwości, 
a więc aktywności przeznaczonej dla duszy chorej, odpowiada retoryka 
(zwłaszcza sądowa), a więc działanie przejawiające się w próbie do-
wiedzenia słuszności działania niesprawiedliwego (Platon 2005: 365).

W świetle postawionego problemu badawczego szczególnie 
istotne dla niniejszego opracowania są dwie kolejne aktywności wy-
mienione przez Platona ustami Sokratesa (Lunt, Dyreson 2014: 20). 
Odpowiednikiem medycyny (lecznictwa), a więc działania wobec 
chorego ciała, jest aktywność nazywana przez filozofa kucharstwem. 
Warto zauważyć, że wobec tego rodzaju działania starożytny myśliciel 
wypowiada się najobszerniej i wobec właśnie tego rodzaju aktywno-
ści rzuca on najwięcej obelg i drwin4. Podstawowy zarzut kierowany 
przez Platona w stronę tej kategorii działania osadza się na spostrze-
żeniu, że kucharze nie dobierają potencjalnie najlepszych potraw, ale 
takie, które są najsmaczniejsze (najlepsze). Za tym zarzutem kryje się 
pewna filozoficzna teoria, według której dobór najsmaczniejszych,  
a nie najlepszych potraw spowodowany jest innym celem przyświeca-
jącemu kucharzom – jest nim troska o przyjemność, nie zaś o pożytecz-
ność. Szczególnie wymownym uzasadnieniem konieczności odrzucenia 
tego rodzaju aktywności jest zdaniem Platona fakt, że kucharstwo nie 
ma żadnego zrozumienia dla rzeczy, którymi się zajmuje – jest zatem 
zbudowane nie na poznaniu prawideł natury, ale na nieusystematyzo-
wanym i nieprzemyślanym doświadczeniu. Wreszcie odpowiednikiem 
gimnastyki, a zatem aktywności wobec ciała zdrowego, jest kosmetyka, 
wobec której filozof również nie szczędzi obelg, określając nią m.in. 
przez odwołanie się do takich zwrotów i wyrażeń, jak: kosmetyka szel-
mowska, oszukańcza, nieszlachetna, podła, oszustwo. W przypadku tej 
aktywności podstawowy zarzut formułowany przez greckiego myślicie-
la opiera się na spostrzeżeniu, że ludzie pod jej wpływem zaniedbują 
należną troskę o własne ciało. Dzieje się tak dlatego, że zachwycają się 
oni obcym, nieswoim pięknem (strój, makijaż), zamiast dążyć do pod-
niesienia atrakcyjności własnego ciała przez odpowiednie ćwiczenia 
(Platon 2005: 364-365).

4 Dla porównania na temat sofistyki i retoryki Platon wypowiada się tylko  
w jednym zdaniu, na temat kucharstwa – w pięciu, przy czym jedno jest 
bardzo rozbudowane. Co więcej, tylko w przypadku omawiania kucharstwa 
filozof sięga do apostrofy, w której przywołuje konkretne imię (Polos).
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Miejsce sportu w kontekście relacji poszczególnych 
komponentów bytowych duszy

W dalszej kolejności przy prezentacji poglądów Platona doty-
czących sportu i kultury fizycznej warto zlokalizować miejsce sportu 
w antropologicznej strukturze bytu ludzkiego. Dla filozofa człowiek 
składa się z trzech elementarnych części: duszy pożądliwej, gniewli-
wej oraz rozumowej. Przy tej dywersyfikacji miejsce sportu zosta-
ło przeznaczone w sferze gniewliwej, a zatem Platon związał sport  
i kulturę fizyczną z drugą częścią duszy. Jest to o tyle intuicyjne roz-
wiązanie, że właśnie z duszą gniewliwą filozof związał honor i zwy-
cięstwo, które są składowymi rywalizacji sportowych. Jednocześnie 
umiejscowienie  sportu i kultury fizycznej właśnie w drugiej części 
duszy pozwala na lepsze zrozumienie, dlaczego filozof podchodził 
w sposób negatywny do praktyki nagradzania sportowców dara-
mi o wartości materialnej. Zasadniczym celem rywalizacji powinien 
być honor i oznaka zwycięstwa niemająca jednak większej wartości 
materialnej (np. wianek) (Kyle 2015: 169). W ten sposób poprzez 
odniesienie zwycięstwa w zawodach dusza gniewliwa realizuje się  
i rozwija. Kiedy natomiast zwycięzca jakichś zawodów otrzymuje 
nagrodę w postaci dóbr materialnych (np. pieniądze czy jakiś kosz-
towny przedmiot) (Russell 1993: 12), to nie powoduje to rozwoju 
duszy gniewliwej. W tym przypadku dochodzi do związania sportu  
z niższą częścią duszy, a zatem z duszą pożądliwą, ponieważ właśnie 
w zakresie tej duszy jest troszczenie się o szeroko rozumiane rzeczy 
materialne i bogactwo. W ten sposób zamiast zaspokajać oczekiwania 
wyższych i ważniejszych części duszy (gniewliwa, rozumowa), człowiek 
zaspokaja oczekiwania mniej ważnej duszy pożądliwej, podczas gdy 
ważniejsze komponenty pozostają niezaspokojone (Pisk 2006: 69). 

Jak można zauważyć, punktem wyjścia dla Platona przy określa-
niu miejsca sportu w odniesieniu do struktury bytowej człowieka jest 
związanie go ze środkową częścią duszy, podczas gdy nieodpowied-
nia motywacja w trakcie rywalizacji może doprowadzić do degradacji 
prawdziwego znaczenia sportu w życiu człowieka. Filozof widzi jeszcze 
jedną możliwość, mianowicie wzniesienie sportu na wyższy poziom, 
co polega na związaniu szeroko rozumianej kultury fizycznej z najważ-
niejszym komponentem bytu ludzkiego, a zatem z duszą rozumną 
(Reid 2012: 12). Patrząc na problematykę sportu w tym kluczu, moż-
na stwierdzić, że grecki myśliciel rozumiał sport jako rodzaj harmonii 
pomiędzy poznaniem a aktywnością cielesną (Simon 2007: 35). W tej 
harmonii, zgodnie z założeniami Platońskiej antropologii, to dusza jako 
element nadrzędny doskonale kontroluje ciało i wydaje mu stosowne 
polecenia, które ciało wykonuje (Triviño 2013: 1). Owo umożliwienie 
połączenia sportu z rozumną częścią ludzkiej duszy dało Platonowi 
podstawę do wyprowadzenia jeszcze jednej bardzo ważnej konkluzji, 
mianowicie twierdzenia, że sport może odegrać pozytywną rolę w sfe-
rze filozofii, która również była związana właśnie z duszą rozumną (Pisk 
2006: 69-70; Loland 2002: 149)5.

Miejsce sportu w kontekście wychowania

Miejsce sportu i kultury fizycznej w kontekście relacji do innych 
aktywności ludzkich zostały również ukazane w dialogu Państwo.  
O ile jednak w Gorgiaszu filozof rozpatruje miejsce sportu w kontek-

5 Por. jednak: (Watson, Parker 2014: 22).

ście różnych pozytywnych aktywności i zasadniczo wydaje się przypi-
sywać mu rolę równorzędną, o tyle w Państwie miejsce kultury fizycz-
nej zostało już w widoczny sposób ograniczone. To ograniczenie należy 
rozpatrywać innym punktem odniesienia greckiego myśliciela. Przede 
wszystkim warto zauważyć, że w analizowanym fragmencie dialogu 
Państwo problematyka sportu i kultury fizycznej jest przez Platona 
rozpatrywana w kontekście problemu kształcenia i wychowania (Reid 
2012: 146). Pretekstem do podjęcia tej tematyki stało się postawienie 
pytania o to, jaki rodzaj kształcenia jest właściwy dla filozofów. Główny 
rozmówca Platońskiego dialogu zauważa, że idealnym sposobem wy-
chowania jest model, który na gruncie tradycji greckiej można określić 
terminem kalokagatia6, a zatem chodzi o taki model kształcenia,  
w którym dba się zarówno o rozwój duchowy wychowanka, jak rów-
nież o jego wzrost na poziomie fizycznym. Na gruncie języka zapropo-
nowanego przez greckiego myśliciela dialog wspomina o gimnastyce, 
która jest odpowiednim kształceniem ciała, oraz o służbie Muzom, 
która jest odpowiednim kształceniem duszy (Platon 2009: 72; Lunt, 
Dyreson 2014: 21). W odniesieniu do podjętego w niniejszym opraco-
waniu tematu sportu i kultury fizycznej Platon podejmuje to zagadnie-
nie dopiero po dokładnym rozpatrzeniu sposobów kształtowania duszy 
ludzkiej przez „służbę Muzom”. Już podjęta kolejność tych dwóch te-
matów pokazuje, który z tych elementów był dla filozofa istotniejszy. 
Zresztą warto również zauważyć, że w opinii greckiego myśliciela to nie 
jakość ciała wpływa na jakość duszy, ale odwrotnie – odpowiednie 
przygotowana dusza powoduje właściwe funkcjonowanie ciała7. Z tego 
też powodu, chociaż formalnie Platon rozpatruje metody dbania  
o ciało, to jednak faktycznie jego rady dotyczą w znacznym stopniu 
tego, w jaki sposób dbać o duszę. Zresztą filozof wprost stwierdza, że 
w swoim wywodzie zarysuje jedynie pewne ogólne wskazówki doty-
czące tego, jak dbać o ciało, bez wchodzenia w niepotrzebne jego zda-
niem szczegóły8. W pierwszej kolejności Platon odnosi się do problemu 
pijaństwa, a więc aktywności, przez którą ludzie są w stanie doprowa-
dzić siebie do stanu nieużywania rozumu. Jak nietrudno się domyśleć, 
filozof zdecydowanie opowiada się przeciwko pijaństwu. Swoje stano-
wisko tłumaczy tym, że ten, którego podstawowym zadaniem jest 
czuwanie i gotowość obrony w razie niebezpieczeństwa, nie może 
doprowadzać się do stanu, który utrudni mu realizację tych zadań. 
Warto również pamiętać, że dla greckiego myśliciela rozum jest naj-
ważniejszym spośród narzędzi ludzkich, stąd wszelkie próby jego neu-
tralizacji niejako z konieczności muszą być odbierane negatywnie (Pla-
ton 2009: 102). Następnie na swój warsztat badawczy Platon kładzie 
problem odpowiedniej ilości snu oraz przyjmowania ustalonej ilości 
pokarmów. Punktem wyjścia dla refleksji filozofa na ten temat jest 
analiza stanu jemu współczesnych atletów. Starożytny myśliciel zauwa-
ża bowiem, że mają oni zwyczaj długo spać oraz przestrzegać określo-
nej diety, od której odstąpienie odbija się w sposób widoczny na ich 
zdrowiu. Ta obserwacja daje Platonowi podstawę do stwierdzenia, że 
atleci potrzebują innego rodzaju praktyk, takich, które we właściwy 
sposób ukształtują ich siły witalne. W tym kontekście filozof stwierdza, 

6 Z etymologicznego punktu widzenia to słowo jest hybrydą trzech greckich 
wyrazów: kalos (‘dobry), kai (‘i’) oraz agathos (‘piękny’).
7 Platon nie opowiedziałby się zatem za współczesnym popularnym 
powiedzeniem „w zdrowym ciele zdrowych duch”, ale najprawdopodobniej 
posługiwałby się jego odwróconą wersją – „w zdrowym duchu, zdrowe ciało”.
8 „Więc może o duszę naprzód dbajmy jak należy i potem jej zostawmy 
szczegóły troski o ciało, a sami tylko zarysujmy pewne wzory, aby się zbyt 
długo nie rozwodzić; będzie najlepiej, jeżeli tak zrobimy” (Platon 2009: 102).
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że atleci nie potrzebują długotrwałych snów, ale powinni je znacząco 
ograniczać9. W odniesieniu już ściśle do problemu proponowanego 
treningu grecki myśliciel stwierdza, że dla atletów najlepsza gimnasty-
ka to taka, która z jednej strony jest prosta, z drugiej zaś – przyzwoita. 
Co więcej, powinna ona również być mocno związana z rzemiosłem 
wojennym (Platon 2009: 102; Reid 2012: 12; Anderson 2007: 4). Na 
pewnego rodzaju wzór do naśladowania Platon stawia praktyki sięga-
jące nawet czasów Homera. Otóż filozof zauważa, że już wtedy istniał 
zwyczaj, że podczas wypraw militarnych żołnierze nie spożywali okre-
ślonej kategorii pokarmów – stronili oni od ryb oraz gotowanego mię-
sa, nawet pomimo tego, że ten rodzaj pokarmu jest zdobyć stosunko-
wo łatwo. Wychwalając takie postępowanie, grecki myśliciel stwierdza, 
że łamanie tych zaleceń może sprowadzić niepożądane choroby, które 
trzeba będzie leczyć. Warto jednak zauważyć, że dla Platona fakt poja-
wienia się jakiejś choroby nie jest ostateczną racją uzasadniającą ko-
nieczność należytej diety. Filozof sięga głębiej i konieczność właściwe-
go odżywiania tłumaczy przez odwołanie się do kategorii wstydu  
i hańby. Pojawienie się choroby w ciele zmusza do korzystania z medy-
cyny i usług lekarzy w celu odzyskania zdrowia. Tymczasem w opinii 
starożytnego myśliciela szukanie pomocy u lekarzy z własnej winy  
(z własnego zaniedbania) jest powodem do wstydu i hańby, której Gre-
cy powinni unikać (Platon 2009: 102-104). Proponowanym przez Pla-
tona ideałem jest umiejętne łączenie gimnastyki ze służbą Muzom,  
a zatem rozwoju cielesnego z rozwojem duchowym (Hanold 2012: 3; 
Raney 2011: 77). Faktycznie Platon spostrzegał uprawianie gimnastyki 
jako odbicie rozwoju duchowego, a zatem uważał on, że osiągnięcie 
ideału kalokagatii związane jest z uprawianiem tych samych ćwiczeń, 
przy czym jedne odnoszą się do ciała, a inne – do duszy (Bodin 2011: 
36). Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na cel podejmowanych ćwi-
czeń fizycznych, ponieważ ten element dobrze ukazuje zapatrywania 
filozofa na rozwój człowieka. Po pierwsze, aktywność fizyczna ma na 
celu rozbudzenie wrodzonego temperamentu i zapału, a zatem war-
tości niecielesnych. Po drugie, podejmowanie właściwych ćwiczeń 
przyczynia się do tego, że nie ma potrzeby leczyć ciała, a zatem odwo-
ływać się do wiedzy medycznej. Zwłaszcza w kontekście pierwszego  
z przywołanych celów widać, że dla greckiego myśliciela szeroko rozu-
miana kultura fizyczna nie ma w sensie ścisłym służyć ciału, ale właśnie 
duszy (Platon 2009: 108). Pomimo ścisłego przyporządkowania rozwo-
ju ciała dobru duszy Platon daleki jest od odmawiania kulturze fizycz-
nej dużego znaczenia w wychowaniu Greków. Jak już zauważono,  
w doktrynie filozofa rozwój cielesny jest ściśle powiązany z rozwojem 
duchowym, a wychowanie duchowe przyczynia się do wychowania 
cielesnego. Z tego też powodu jeżeli w procesie wychowawczym za-
braknie któregoś z tym elementów, to ów mankament odbije się na 
osobie ludzkiej. Skupienie się tylko i wyłącznie na rozwoju fizycznym 
powoduje nadmierną dzikość duszy, z kolei zogniskowanie procesu 
wychowawczego jedynie na sferze duchowej musi z konieczności przy-
czynić się do nadmiernej miękkości. Oczywiście owe cechy są człowie-
kowi w pewnym stopniu potrzebne, ponieważ zdaniem greckiego 
myśliciela łagodność przyczynia się do wyrobienia rozwagi, a dzikość 
– odwagi, niemniej ich samodzielne kształtowanie z jednej strony przy-
czynia się do niewykształcenia tych atrybutów, z drugiej zaś strony – do 
pojawienia się cech niepożądanych, czyli tchórzostwa i dzikości (Platon 
2009: 108-109). W dialogu Państwo Platon podejmuje również w paru 

9 Niestety, Platon nie podaje konkretnych ilości snu.

zdaniach temat okresu życia, w który najlepiej w jego opinii jest szcze-
gólnie poświęcić się na zajmowanie się rozwojem fizycznym. Punktem 
wyjścia dla refleksji filozofa w tej dziedzinie jest spostrzeżenie, że  
w czasach współczesnych Platonowi już we wczesnej młodości ludzie 
chętnie garnęli się do edukacji w zakresie zagadnień filozoficznych. Co 
ciekawe, starożytny myśliciel nie pochwala takiego zachowania. Jego 
zdaniem zajmowanie się trudnymi dziedzinami filozofii już od najwcze-
śniejszych lat ma jedną podstawową wadę – taka praktyka powoduje 
bowiem, że pod koniec życia zapał i zaangażowanie zajmowaniu się 
filozofią słabnie i nie jest w stanie odżyć. Żeby więc uniknąć takiej sy-
tuacji, Platon proponuje inny model kształcenia. W wieku młodzień-
czym zaleca on w pierwszej kolejności zajmować się ćwiczeniami fi-
zycznymi i rozwojem cielesnym (Rielly 1985: 27; Tomporowski, Moore, 
Davis 2011: 357). Uzasadnienia dla takiej właśnie propozycji filozof 
dopatruje się w spostrzeżeniu, że właśnie za młodu ciało rośnie i męż-
nieje, a więc jest bardziej podatne na kształtowanie. Należy jednak 
wyraźnie podkreślić, że rozwój cielesny jest ściśle podporządkowany 
dobru duszy i właściwym celem ćwiczeń fizycznych jest doprowadze-
nie ciała do stanu posłuszeństwa duszy w wieku dojrzałym (Lunt, Dy-
reson 2014: 21). Starożytny myśliciel nie uważa jednak za właściwe 
pozbawienie młodzieży dostępu do filozofii. Chociaż jest on skłonny do 
odłożenia nauki filozofii na dalsze etapy życia, kiedy odpowiednio roz-
winie się intelekt, to jednak Platon zachęca do zajmowania się filozofią 
nawet na etapie młodzieńczym, przy czym ma ona być właściwa dla 
wieku młodzieńczego (Platon 2009: 202)10.

Specyfika Platońskiej nauki o sporcie 
i propagowaniu kultury fizycznej

Zaprezentowanie Platońskich zapatrywań na temat sportu i kul-
tury fizycznej pozwoliło na weryfikację tezy postawionej w metodolo-
gicznej części pracy: problematyka sportu nie funkcjonuje w refleksji 
starożytnego myśliciela samodzielnie, ale jest ściśle połączona z innymi 
zagadnieniami, które filozof podejmuje. Z tego też powodu tematyka 
kultury fizycznej pojawiła się zarówno w kontekście przedstawiania 
różnych działań podejmowanych wobec ciała i duszy, jak również  
w kontekście wychowania. W miarę samodzielną refleksję odnaleźć 
można w przypadku próby przedstawienia sportu w kontekście po-
szczególnych części duszy, aczkolwiek nawet w tym przypadku miejsce 
kultury fizycznej jest tak naprawdę ściśle uzależnione od Platońskiej 
antropologii i trójstopniowej struktury bytowej ludzkiej duszy. Cha-
rakterystyczne dla nauki filozofa w zakresie problematyki sportu jest 
zatem to, że próba całkowitego wyłączenia tej tematyki z jej natural-
nego kontekstu dialogów, w którym występuje, spowodowałaby utratę 
wyrazistości Platońskiej nauki o kulturze fizycznej, a nawet uniemoż-
liwiłaby jej dokładne zrozumienie. Kolejną specyficzną cechą nauki 
Platona o sporcie i kulturze fizycznej jest ścisłe łączenie tych rzeczy-
wistości ze sferą duchową. Jak już wyraźnie podkreślono, dla staro-
żytnego myśliciela właściwym przedmiotem zainteresowań człowieka 
powinna być dusza jako element nadrzędny wobec ciała. Z tego też 
powodu wszelkie działania służące ciału powinny tak naprawdę być 
ukierunkowane wobec dobra duszy. Ten element jest w Platońskim 
namyśle łatwo dostrzegalny zarówno w jego nauce o sposobie wycho-
wania, jak również w jego poglądach dotyczących roli sportu wobec 

10 Platon nie określa jednak, jakie zagadnienia miałyby wchodzić w skład 
takiej „filozofii młodzieżowej”.
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poszczególnych części duszy czy ogólnie na linii relacji ciało–dusza.  
W tym kontekście uprawomocnione wydaje się stwierdzenie, że dobro 
ciała jest jedynie pośrednim sposobem realizacji dobra duszy. Ta cecha 
wiąże się ściśle z kolejną specyficzną właściwością Platońskiego zapa-
trywania na problematykę sportu. O ile we współczesnych dyskursach  
eksperci koncentrowaliby się zapewne na opisie korzyści cielesnych, 
zmianach zachodzących w organizmie podczas uprawiania poszczegól-
nych dyscyplin sportowych czy wpływu kultury fizycznej na zdrowie, 
o tyle Platon, choć również w jakimś stopniu porusza temat wpływu 
sportu na zdrowie (Gorskij 1973: 23), to jednak zasadniczo koncentruje 
się na ukazaniu wpływu, jaki uprawianie sportu wywiera na kondycję 
duchową człowieka oraz jego zdolności niematerialne. Chociaż jest 
to oczywiście redukcyjne spojrzenie, to jednak z pewnością zasługuje 
na uznanie. Wreszcie warty zauważenia jest pewnego rodzaju pozor-
ny rozdźwięk pomiędzy zasadniczymi zrębami metafizyki Platońskiej  
a nauką filozofa o sporcie i kulturze fizycznej. Jak już zauważono, Pla-
ton przedkładał sferę duchową ponad sferę materialną, co miało swo-
je uzasadnienie w antagonistycznej strukturze świata. W tym kluczu 
wydawałoby się, że działania wobec ciała nie powinny być odbierane 
pozytywnie, ponieważ dotyczą one właśnie tej gorszej części bytu ludz-
kiego, która tak naprawdę jest jego więzieniem i uniemożliwia duszy 
pełną realizację. Tak jednak nie jest. Filozof docenia i szanuje kulturę fi-
zyczną, która w sposób bezpośredni związana jest właśnie ze sferą cie-
lesną11. Uzasadnienia dla takiej postawy starożytnego myśliciela należy 
dopatrywać się w tym, co zostało powiedziane już wcześniej – dbanie 
o ciało jest tak naprawdę dbaniem o duszę, a zatem dla Platona osta-
teczną instancją odbierającą korzyść nie jest ciało, ale właśnie dusza.

Podsumowanie

Celem niniejszej pracy była prezentacja poglądów greckiego filo-
zofa, Platona, w zakresie tematyki sportu i szeroko rozumianej kultury 
fizycznej. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki analizie fragmen-
tów Platońskich dialogów poruszających wspomnianą problematy-
kę. Samo opracowanie zostało podzielone na trzy zasadnicze części.  
W pierwszej przybliżono metodologię pracy oraz poglądy filozofa  
w zakresie antropologii. W części drugiej zaprezentowano Platońską 
wizję sportu i kultury fizycznej. W tym przypadku analizy objęły trzy 
obszary: miejsce sportu w kontekście relacji ciało–dusza, miejsce spor-
tu w kontekście relacji poszczególnych komponentów bytowych duszy 
oraz miejsce sportu w kontekście wychowania. Korpus pracy zwieńczy-
ła część przybliżająca najbardziej reprezentatywne cechy Platońskich 
zapatrywań na sport i kulturę fizyczną. W świetle przeprowadzonych 
analiz można wskazać na kilka specyficznych elementów Platońskiego 
dyskursu na temat sportu i kultury fizycznej. Przede wszystkim Pla-
ton ściśle wiąże tę tematykę z jakimiś innymi zagadnieniami. W tym 
kontekście problematyka sportu nie funkcjonuje w jego namyśle sa-
modzielnie. W dalszej kolejności filozof ma wyraźną tendencję do roz-
patrywania korzyści płynących z uprawiania sportu w perspektywie 
dobra wyświadczanego sferze duchowej. Warto wreszcie zauważyć, 
że zapatrywania Platona w podjętej problematyce pozostają w pewnej 
opozycji do fundamentalnych założeń jego systemu metafizycznego, co 
jednak ma swoje wyjaśnienie w tym, że w sensie ścisłym troska o ciało 
jest tak naprawdę troską o duszę.

11 Por. dość ciekawie napisany pierwszy akapit w: (Wible 2010: 1).

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Kulturowo-społeczne determinanty podejmowania  
aktywności turystycznej osób homoseksualnych

Socio-cultural determinants of tourist activity of homosexual people 

The aim of the study is to recognize the demographic and so-
cio-cultural determinants of tourist activity, the motives of its under-
taking by guys. The authors also attempted to prove that gays show 
the need to learn about culture during their travels. The subject of the 
presented research is the Polish homosexual community undertaking 
tourists activity. Both literature review and empirical research were 
used to achieve the set goal. The method of the diagnostic survey 
was used and the empirical research using the original questionnaire. 
The research shows that homosexuals are an increasingly traveling 
group of people. Their earnings and the fact that they usually do not 
have children are an important determinant enabling more frequent 
tourists trips among this social group. They have interests typical for 
tourists and cultural tourists. It also turned out that homosexuals from 
larger cities are more likely to take up tourism activity. Their trips are 
created independently, they do not use the offers of travel agencies, 
do not choose gay-friendly hotels. They look for friendly destinations 
that provide a sense of acceptance and security. The conducted re-
search is a contribution to further scientific works on the issue of tour-
ism in LGBT communities, especially gays in Poland.

Keywords: cultural tourism, homosexual tourists, determinants.

Celem artykułu jest rozpoznanie demograficznych oraz społecz-
no-kulturowych determinantów aktywności turystycznej gejów. Przed-
miotem badań jest polskie środowisko homoseksualne podejmujące 
aktywność turystyczną. Do realizacji postawionego celu posłużyły za-
równo przegląd literatury, jak i przeprowadzenie badań empirycznych. 
Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego, technikę ankiety przy 
wykorzystaniu autorskiego kwestionariusza ankietowego. Z przepro-
wadzonych badań wynika, że homoseksualiści to coraz liczniej podró-
żująca grupa ludzi. Ich zarobki oraz fakt, że zazwyczaj nie posiadają 
dzieci, są istotną determinantą umożliwiającą częstsze wyjazdy w ce-
lach turystycznych wśród tej grupy społecznej. Mają zainteresowania 
typowe dla turystów oraz turystów kulturowych. Okazało się także, 
że homoseksualiści z większych miast częściej podejmują aktywność 
turystyczną. Ich wyjazdy kreowane są samodzielnie, nie korzystają  
z ofert biur podróży, nie wybierają hoteli gay-friendly. Szukają desty-
nacji przyjaznych, zapewniających poczucie akceptacji i bezpieczeń-
stwa. Przeprowadzone badania są przyczynkiem do dalszych prac  
w kwestii turystyki środowisk LGBT, zwłaszcza gejów w Polsce.

Słowa kluczowe: turystyka kulturowa, turyści homoseksualni, deter-
minanty.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.
Cytowanie: Peisert D., Poczta J., (2018) Kulturowo-społeczne determinanty podejmowania aktywności turystycznej osób homoseksualnych, „Rynek-Społeczeń-
stwo-Kultura” nr 3(29)/2018, s. 45-49, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-3-2018/RSK-3-2018-Peisert-Poczta-Kulturowo-społeczne-determinanty-podej-
mowania-aktywnosci-turystycznej-osób-homoseksualnych.pdf
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Wielu Autorów twierdzi, że turystyka seksualna jest jednym z naj-
bardziej kontrowersyjnych aspektów współczesnej turystyki między-
narodowej (np. Godlewski, Wereszczuk 2010: 11). Badacze zauważyli, 
że społeczność gejowska wykazuje dużą potrzebę poznawania innych 
osób o tej samej orientacji seksualnej i są również bardziej skłonni do 
nawiązywania nowych relacji o charakterze seksualnym. Przegląd do-
stępnej literatury pokazuje jednak, że utożsamianie turystyki gejow-
skiej z seksturystyką jest błędem. Autorzy najczęściej podkreślają „pro-
stytucyjny” charakter zjawiska seksturytyki (Clancy 2002; Horner, 
Swarbrooke 2004: 303-304, 312; Kibicho 2007: 16-17, za: Borzyszkow-
ski 2011: 20 oraz 2012: 29; Godlewski, Wereszczuk 2012: 10-12), cho-
ciaż nie można jednoznacznie utożsamiać tego rodzaju turystyki  
z prostytucją (Borzyszkowski 2012a: 29; Opperman 1999). Z drugiej 
strony pojawia się pojęcie „turystyki romantycznej”, którą przypisuje 
się głównie kobietom (Pruitt, LaFont 1995: 423; Oppermann 1999: 
251-266; Johnson 2009; Tepanon 2006: 31, za: Borzyszkowski 2012a: 
29-35). Jeszcze inni badacze uznają jedynie patologiczny charakter sek-
sturystyki (prostytucja, pedofilia) i przypisują tę aktywność głównie 
mężczyznom podejmującym aktywność seksualną, często o charakte-
rze ekstremalnym, zakazanym lub nielegalnym (Horner, Swarbrooke 
2004: 304; Montgomery 2008: 915; Travel Industry Dictionary 2010; 
Borzyszkowski 2012b). W literaturze pojawia się także podejście, które 

podkreśla aspekt kulturowych doświadczeń, gdzie turystyka seksualna 
przyjmuje czasem formę turystyki kulturowej (Borzyszkowski 2011: 
27-29, Mikos v. Rohrscheidt 2008: 5; Jarnecki 2012: 240). W tym przy-
padku tę formę turystyki rozumiemy jako podróże do innych kręgów 
kulturowych, w celu zdobycia wiedzy o ich wielowiekowych tradycjach 
związanych z uprawianiem sztuki miłości (Buczkowska 2011: 54). Bo-
rzyszkowski (2011) w artykule pt. Problem zdefiniowania i klasyfikacji 
seksturystyki napisał o jednoznacznym skojarzeniu popularnych desty-
nacji turystycznych na świecie ze zjawiskiem turystyki erotycznej wy-
mieniając Tajlandię, Kubę, Dominikanę. Autor zaznaczył, że mimo ist-
niejącej luki badawczej w Polsce, w mediach wspomina się o turystyce 
erotycznej jako o coraz bardziej popularnej formie podróży Polaków 
(szczególnie w aspekcie zagranicznej turystyki wyjazdowej). Autor, po-
wołując się na zagraniczną literaturę, prezentuje między innymi prze-
gląd definicji i zastanawia się czy seksturystyką może być traktowana 
jako forma turystyki kulturowej. Wskazuje on na silne zależności mię-
dzy turystyką kulturową, seksturystyką i turystyką środowisk LGBT.  
W 2012 roku, Borzyszkowski publikuje swoje badania, które tym razem 
dotyczyły zjawiska seksturystyki wśród kobiet. Autor wykazuje brak 
opracowań na podejmowany przez niego temat i pokazuje problem  
w definiowaniu tego zjawiska (Borzyszkowski 2012a). W 2013 roku 
Duczyńska przedstawia analizę czterech faz rozwoju seksturystyki 
w Kenii: eksploracji, zaangażowania, rozwoju oraz konsolidacji (Du-
czyńska 2013). Natomiast Poczta i Szebiotko zastanawiały się (również 
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na łamach czasopisma „Turystyka kulturowa”) nad granicami między 
turystyką kulturową a patologiczną, także w kontekście środowisk ho-
moseksualnych. Autorki uważają, że pojęć turystyka seksualna i tury-
styka erotyczna nie powinno się stosować zamiennie. Zaproponowały 
podział turystyki seksualnej na turystykę: patologiczną, romantyczną  
i kulturową (Poczta, Szebiotko 2014: 25). Często turystyka LGBT mylo-
na jest z seksturystyką. Owszem, społeczność gejowska wykazuje po-
trzebę poznawania innych osób o tej samej orientacji seksualnej i są 
również bardziej skłonni do nawiązywania nowych relacji o charakte-
rze seksualnym, jednak nie wyjeżdżają oni wyłącznie w celach erotycz-
nych. Integracja z osobami o tej samej orientacji seksualnej wynika  
z potrzeby akceptacji, psychicznego komfortu. Dlatego celem przepro-
wadzonych badań było między innymi rozpoznanie celów wyjazdów 
gejów i wykazanie, że aktywność seksualna nie jest motywem ich wy-
jazdów turystycznych. Badania pośród 200 respondentów należących 
do środowiska gejów w warunkach polskich nie było łatwym przedsię-
wzięciem. Badani, wbrew stereotypom, nie oddawali się swoim ero-
tycznym namiętnościom, ale wyjeżdżali w celach rozrywkowych oraz 
zwiedzali. Przygotowywali się do swoich wyjazdów. Deklarowali, że 
wybierają samodzielne organizowanie swoich podróży. Czy taki wybór 
już nie sytuuje turysty w ramach definicyjnego zakresu turystyki kultu-
rowej? Samodzielny wyjazd wymaga od uczestnika wiedzy potrzebnej 
do „poradzenia sobie” w nowej, obcej przestrzeni kulturowej. Zwłasz-
cza, że osoby homoseksualne wybierają wyjazdy zagraniczne. Również 
z badań np. Borzyszkowskiego wynika, że głównym czynnikiem wybo-
ru oferty turystycznej środowisk LGBT wcale nie jest seks. Ważniejszy 
jest klimat, atrakcyjne zakwaterowanie, udogodnienia i oferta rozryw-
kowa, a także środowisko mentalnie przyjazne mniejszościom seksu-
alnym. Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii możli-
wość uprawiania seksu znalazła się dopiero na 9. miejscu wśród mo-
tywów dla tej grupy społecznej (Borzyszkowski 2012b). Według badań 
Clift’a i Forrest’a przeprowadzonych w 1998 roku głównym motywem 
podróży homoseksualistów był przede wszystkim komfort i dobre je-
dzenie, a także odpoczynek i relaks. Tylko jedna trzecia respondentów 
poszukiwała socjalizacji z innymi gejami oraz kulturą gejowską. Mniej 
niż 30% respondentów uważała, że poszukiwanie przyjemności seksu-
alnych jest celem ich podróży. Analiza głównych składników badań 
Clift’a i Forrest’a ujawniła trzy motywy: gejowskie życie towarzyskie, 
poznawanie kultury i zabytków oraz relaks i komfort (Clift, Forrest 
1998: 167). Okazuje się, że poczucie przynależności do grupy jest rów-
nież istotne dla osób homoseksualnych, ale poza potrzebą relaksu  
i poczucia komfortu, na równi ważne jest dla nich poznawanie kultury 
odwiedzanych miejsc i dziedzictwa kulturowego. Z kolejnych badań 
cytowanych Autorów wynika także, że rynek turystyki gejowskiej stale 
rośnie i jest on bardzo lukratywny zwłaszcza w USA. Również Wielka 
Brytania wspiera podróże gejów i lesbijek organizując dla nich wystawy 
turystyczne i zapewnia, że Londyn jest w stanie zaoferować Ameryka-
nom wakacje odpowiadające ich potrzebom. Inne miasta np. Amster-
dam próbują przyciągać środowisko homoseksualne dzięki organizacji 
rozmaitych zawodów i imprez skierowanych do osób homoseksual-
nych, najprawdopodobniej czerpiąc pomysł z mekki homoseksualistów 
jaką jest San Francisco. To tam pierwszy raz odbyły się igrzyska olimpij-
skie dla osób środowiska LGBT (Clift, Forrest 1999: 615). Dodatkowo 
badania demograficzne wykazały, że populacja homoseksualistów 
dysponuje wysokimi dochodami, co czyni gejów pożądanymi klientami 
(Ersoy, Uca Ozer, Tuzunkan 2012: 395). W Samej Ameryce Północnej 

około 65 miliardów dolarów rocznie jest wydawanych przez środowi-
sko homoseksualne na podróże. Okazuje się, że sukces turystyki gejow-
skiej w USA uzależniony jest od takich państw jak Kanada. Mieszkańcy 
tego kraju generują największy ruch turystyki przyjazdowej gejów do 
Stanów Zjednoczonych. Ponadto, badania przeprowadzone w takich 
krajach jak Wielka Brytania czy Republika Południowej Afryki, spowo-
dowały, że przemysł turystyczny na całym świecie zaczyna rozpozna-
wać znaczenie rynku gejowskiego i jego potencjał gospodarczy na 
przyszłość. W sondażu przeprowadzonym przez Travel Industry Asso-
ciacion większość gejów i lesbijek odpowiedziało, że miejsca uznane 
za bezpieczne i wolne od zastraszeń czy zagrożeń są jednym z trzech 
najważniejszych celów podróży homoseksualistów (Ersoy, Uca Ozer, 
Tuzunkan 2012: 395). Natomiast Pearce już dawno zwrócił uwagę na 
bardzo istotny szczegół. Uznał on, że wyniki z poszczególnych badań 
grup homoseksualistów, zmierzających do innych destynacji mogą być 
różne, ze względu na to, że różne kultury i odmienni homoseksualiści 
mogą mieć inne wzory motywacji do podróży (Pearce 1988). Pearce 
twierdzi, że badanie motywacji turystycznych powinno wiązać się  
z pytaniem o dotychczasowe wakacyjne doświadczenia turystów. Za-
tem rozsądnie jest założyć, że homoseksualiści zazwyczaj planują wa-
kacje zapewniające im doświadczenia, których poszukują, a wzorce 
aktywności wakacyjnej mogą być dobrym wyznacznikiem głównych 
motywów leżących u podstaw planowania wakacji i wyboru miejsca 
docelowego. Kolejnym aspektem, który według Pearce’a rzutuje na 
aktywność turystyczną gejów, i jest brany pod uwagę przez społeczeń-
stwo homoseksualne, jest fakt pomocy niesionej przez mieszkańców 
danej destynacji, na rzecz gejów – czyli zaangażowanie w sprawę ho-
moseksualną (Pearce 1988). Okazuje się, że jeśli dana destynacja jest 
przyjazna tej społeczności, stara się o zwiększenie tolerancji, uzyskuje 
wzrost odwiedzin tej grupy społecznej w celach turystycznych. Akcep-
towanie małżeństw jednopłciowych również ma istotny wpływ na 
wybieranie destynacji turystycznej. Homoseksualiści tak samo jak he-
teroseksualiści poszukują możliwości bycia sobą, miejsc w których nie 
są negowani. Odkrywanie takich przyjaznych destynacji przyczynia się 
do wzrostu ruchu turystycznego, a co za tym idzie do rozwoju gej tu-
rystyki. Takie zjawisko z kolei prowokuje do błędnego myślenia i po-
strzegania ich jako turystów wyjeżdzających w celu poszukiwania sek-
sualnych doznań. Dziś już wiemy, że należy we właściwy sposób,  
z odpowiednim dystansem oraz obiektywizmem, traktować zarówno 
zjawisko seksturystyki, zrozumieć jego istotę oraz motywy, dla których 
jest realizowane, a także przez kogo. Mimo że nie jest to proste, poma-
gają w tym liczni autorzy: zarówno naukowcy zgłębiający różnorodne 
oblicza turystyki, jak i dziennikarze, stawiający sobie za cel uświada-
mianie społeczeństwa w zakresie zmieniających się trendów. Liczne 
publikacje Borzyszkowskiego na temat środowiska LGBT i przedstawio-
ne w nich rozważania pokazują konieczność prowadzenia dalszych 
dokładnych analiz. Autor, razem z Lubowieckim-Vikukiem uważa, że 
przyszłe badania dotyczące polskiej LGBT powinny dotyczyć zwiększe-
nia aktywności różnych środowisk, których działalność może przynieść 
szereg korzyści dla badanych zagadnień. Dotyczy to przede wszystkim 
naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki (ekonomiczne, 
społeczne, humanistyczne itp.), osób związanych z LGBT (w tym sto-
warzyszeń i organizacji pozarządowych). Zauważyli oni, że w przypadku 
rynku polskiego istnieje brak współpracy między jednostkami, instytu-
cjami badawczymi oraz pozarządowymi. Uważają też, że polski rynek 
turystyczny LGBT jest mało widoczny i praktycznie pomijany w bada-
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niach naukowych i ocenach. Przedstawiona przez Borzyszkowskiego  
i Lubowieckiego-Vikuka analiza wykazała, że   jest to dość aktywny seg-
ment w obszarze turystyki. Oceniają, że jego znaczenie będzie wzrastać 
(Lubowiecki-Vikuk, Borzyszkowski 2015: 204-205). 

Przedmiot, cel badań i charakterystyka  
społeczno-demograficzna badanej populacji

Przedmiotem badań było polskie środowisko homoseksualne 
podejmujące aktywność turystyczną. Celem badań było: rozpozna-
nie demograficznych oraz społeczno-kulturowych determinantów 
aktywności turystycznej, motywów jej podejmowania przez gejów, 
celów ich podróżniczych poszukiwań. Badania przeprowadzono me-
todą sondażu diagnostycznego wśród 200 homoseksualistów. Objęły 
one zakres pięciu grup wiekowych. Największą grupą respondentów 
okazała się grupa 80 osób w wieku 31-40 lat stanowiąc 40% bada-
nych respondentów. Następną grupą były osoby w wieku 21-30 lat 
(38,5% – 77 osób), 32 osoby (16%) w wieku 41-50 lat. Na końcu zna-
lazły się najstarsza i najmłodsza grupa wiekowa. Osoby powyżej 50 
roku życia stanowiły 4% badanych respondentów, czyli 8 osób. Naj-
mniejszą grupą podejmującą wyjazdy turystyczne okazały się osoby 
poniżej 20 roku życia stanowiąc zaledwie 0,5%. Najczęściej były to 
osoby zamieszkujące miasto powyżej 1 miliona osób, stanowiąc 25% 
badanych (50 osób), drugą grupą były osoby zamieszkujące miasto od 
500 tys. do 1 miliona osób klasyfikując 24% respondentów (48 osób). 
Pozostali badani homoseksualiści zamieszkują miejscowości mniejsze: 
19% (38 osób) stanowiła grupa z miasta od 100-500 tys. mieszkańców, 
zamieszkujący wieś, miasto od 20 tys. mieszkańców, w przedziale 20 
– 50 tys. mieszkańców, oraz do 100 tysięcy wynosiły kolejno 8,5%, 
7%, 9% oraz 7,5% (łącznie 64 osoby). Badani zostali zakwalifikowani 
do grup ze względu na rodzaj wykształcenia. Największą grupą, sta-
nowiącą 61% ankietowanych (122 osoby), były osoby, które ukoń-
czyły studia wyższe, następnie osoby, które ukończyły szkołę średnią 
(66 osób) i stanowiły 33% ankietowanych, 16% badanych ukończyło 
szkołę zawodową (11 osób), a tylko jedna osoba zakończyła edukację 
na poziomie szkoły podstawowej stanowiąc 0,5% ankietowanych. An-
kietowani zostali zapytani również o ich miesięczne zarobki. Z udzie-
lonych odpowiedzi wynika, że osiągają oni dosyć duże miesięczne do-
chody netto, bo aż 48% badanych zarabia powyżej 3 700 zł (96 osób). 
Dochód wynoszący 3 200 – 3 700 zł zarabia 18 ankietowanych (9%). 
Zakres 2 700 – 3 200 zł przypada grupie 27 osób stanowiąc 13,5% 
ankietowanych; 28 badanych osiąga zarobki w zakresie 2 100 – 2 600 
zł, stanowiąc 14% respondentów. Pośród zarabiających 1 550 – 2 000 
zł miesięcznie znalazło się 17 osób, stanowiąc 8,5% badanych. Płacę 
minimalną otrzymuje tylko 2,5% ankietowanych (5 osób), a poniżej 
płacy minimalnej otrzymuje 9 osób, czyli 4,5% respondentów. 

Aktywność turystyczna badanej populacji

Częstotliwość urlopów podejmowanych przez respondentów 
klasyfikuje się następująco: 23% wypiera się na urlop częściej niż trzy 
razy w roku stanowiąc 46 osób, 14,5% ankietowanych wyjeżdża trzy 
razy w roku (29 osób), 66 osób podejmuje wyjazdy turystyczne dwa 
razy w roku stanowiąc 33% ankietowanych. Raz w roku wyjeżdża 46 
osób, czyli 29,5% badanych. Jak wskazuje przeprowadzona analiza, 
128 badanych woli spędzać urlop wypoczynkowy za granicą, stano-

wiąc 64%, natomiast 72 osoby chętniej spędzają wakacje w Polsce 
(36%). Ankietowani również wskazali średni wydatek na wakacje 
trwający poniżej 5 dni. Okazało się, że 55 badanych osób wskazało 
kwotę nieprzekraczającą 1 000 zł jako średni wydatek przypadający 
na jedną osobę (27,5%), 60 osób średnio wydaje na wyjeździe tury-
stycznym od 1 000 do 1 500 zł stanowiąc 30% badanych, 17,5% czyli 
35 na 200 badanych wydaje na wyjeździe turystycznym od 1 500 do 
2 000zł. Mniejszą grupę stanowią geje wydający na wakacje trwające 
poniżej 5 dni kwotę w zakresie 2 000 – 2 500zł, stanowiąc 10,5% (21 
osób). Na czele grupy wydającej najwięcej pieniędzy podczas trwa-
nia wyjazdu turystycznego klasyfikuje się 29 badanych osób, wyda-
jąc ponad 2 500 zł (14,5%). Z badań wynika także, że poszukiwanie 
destynacji turystycznych przez badanych homoseksualistów przede 
wszystkim odbywa się poprzez samodzielne kreowanie własnych wa-
kacji. Aż 166 osób pośród badanych woli zaplanować samodzielnie 
swój wyjazd turystyczny, niż korzystać z gotowych ofert turystycz-
nych (83%). Zaledwie 23 osoby zadeklarowały, że poszukują wyjaz-
dów poprzez biura podróży i stanowią oni 11,5% badanych. Dla 3% 
badanych (6 osób) portale społecznościowe typu Facebook, Twitter 
czy Instagram są inspiracją do wyjazdu oraz źródłem informacji. Pra-
sa i telewizja nie wywierają na nich żadnego wpływu. Najmniejszą 
grupę stanowi 5 osób (2,5%), które poszukują ofert poprzez porta-
le gay-friendly oraz portale homoseksualne. Na pytanie dotyczące 
wiedzy na temat istnienia biur podróży specjalizujących się w two-
rzeniu ofert turystycznych dla gejów 120 osób odpowiedziało twier-
dząco, stanowiąc 60% badanych. O istnieniu tego typu biur podróży 
nie słyszało 80 ankietowanych homoseksualistów. Aż 192 osób na 
pytanie dotyczące korzystania z biur podróży specjalizujących się  
w tworzeniu ofert turystycznych dla gejów odpowiedziało negatyw-
nie. Zaledwie 8 osób skorzystało z biura podróży, stanowiąc tylko 
4% badanych homoseksualistów. Dla 147 badanych poszukiwanie 
gay-friendly hostelu/hotelu nie jest istotne. Stanowili oni 73,5% an-
kietowanych. Czynnik ten jest istotny dla 53 respondentów (26,5%). 
Udając się w podróż aż 104 badanych określiło, że najchętniej udaje 
się na wakacje z partnerem, stanowiąc 52% ankietowanych. Tylko 5 
osób najchętniej podróżuje z rodziną (2,5%). Pozostali, a dokładnie 
35 osób, woli podróżować samotnie (17,5%), a 56 osób najchętniej 
podejmuje wyjazd turystyczny wraz z przyjaciółmi (28%).

Determinanty podejmowania wyjazdów  
turystycznych badanej populacji

W pytaniu (wielokrotnego wyboru) dotyczącym motywów po-
dejmowania wyjazdu turystycznego przez środowisko homoseksual-
ne, najistotniejszym okazał się relaks i możliwość odpoczynku. Odpo-
wiedziało w ten sposób 168 osób (84%). Na drugim miejscu klasyfiku-
je się możliwość zwiedzania, odpowiedź ta została zaznaczona przez 
150 badanych (75%). Równie istotnym motywem jest komfort i do-
bre wyżywienie. Tę odpowiedź wybrało 103 ankietowanych (51,5%). 
Nieco mniej istotnymi motywami dla populacji homoseksualnej są: 
kultura i miejsca gejowskie (55 osób, czyli 27,5%), atrakcyjność życia 
nocnego wskazało 54 osoby (27%). Odosobnienie i ucieczka od innych 
ludzi jest ważna dla 50 osób, czyli 25% ankietowanych. Możliwość 
poznania innych gejów to istotny motyw dla 31 badanych homosek-
sualistów (15,5%), a zawieranie znajomości w celach seksualnych dla 
28 osób (14%). Eventy związane ze środowiskiem homoseksualnym 
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odgrywają istotną rolę dla 26 badanych (13%). Pozostałymi motywa-
mi okazały się: aktywny wypoczynek (żeglowanie, wspinaczka), od-
krywanie nowych miejsc, lokalne święta, poznawanie nowych kultur, 
spotkania z heteroseksualnymi znajomymi. Pozytywnej odpowiedzi 
udzieliło 6 osób (3,5%).

Wykres 1. Motywy podejmowania wyjazdu turystycznego

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

 Badani zostali poproszeni także o określenie najważniejszych 
czynników decydujących o wyjeździe turystycznym. Okazało się, że 
jest to na przykład chęć zwiedzenia nowych miejsc (77%). Kolejnym 
czynnikiem jest występujący klimat w danej destynacji turystycznej. 
Takiej odpowiedzi udzieliło 130 osób (65%). Lokalna kuchnia oraz do-
bre wyżywienie istotne jest dla 108 homoseksualistów (54%). 

Wykres 2. Czynniki decydujące o wyjeździe turystycznym

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

Występowanie atrakcyjnych plaż to kolejny istotny czynnik moty-
wujący do wyjazdu badane osoby. Tę odpowiedź wskazało 91 ankie-
towanych (45,5%). Bodźcem decydującym o wyjeździe turystycznym 
dla 71 gejów okazało się również położenie destynacji turystycznej 
(35,5%). Na tej samej pozycji 31,5% istotnym czynnikiem jest także 
gościnność lokalnych mieszkańców oraz poznawanie nowych ludzi. 
Tak odpowiedziały 63 ankietowane osoby. Ekskluzywne zakwaterowa-
nie wskazało 37 badanych (18,5%). Kosmopolityczna atmosfera okaza-
ła się mniej istotnym czynnikiem, wskazanym przez 30 osób (15,5%), 
a atrakcyjna oferta turystyczna dla środowiska homoseksualnego jest 
istotna tylko dla 23 osób (11,5%). W dodatkowych odpowiedziach 
pojawiły się także: last minute, naturyzm, bezpieczeństwo, cena oraz 
chęć odpoczynku. Tak wskazało 5 ankietowanych (2,5%). Następnym 
etapem było rozpoznanie aspektów kulturowych, na które zwracają 
uwagę badani homoseksualiści podczas podejmowania wyjazdu tury-
stycznego. Najważniejszym dla 161 osób pośród badanych jest regio-
nalne jedzenie (80,5%). Istotne są dla nich również muzea, pomniki 

oraz zabytki danego regionu – tak odpowiedziało 140 ankietowanych 
(70%). Odwiedzanie lokalnych restauracji to także ważny aspekt kul-
turowy dla 107 badanych gejów (53,5%). 

Wykres 3. Istotne aspekty kulturowe wybieranych destynacji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań, n=200.

Światowe dziedzictwo kulturowe i naturalne znajdujące się na li-
ście UNESCO jest istotne dla 99 osób (49,5%). Muzyka jako aspekt kul-
turowy jest ważna podczas wyjazdu dla 73 homoseksualistów (36,5%). 
Obcy język wskazało 59 osób (29,5%). Dla 26% ankietowanych istot-
nym aspektem są koncerty oraz eventy muzyczne (52 badane osoby). 
Malarstwo wywodzące się z danego region wskazało 40 badanych 
respondentów (20%). Kościoły, pielgrzymki i wydarzenia religijne są 
istotne dla zaledwie 30 homoseksualistów (15%). Na ostatnim miejscu 
klasyfikują się eventy sportowe oraz mecze. Tę odpowiedź wskazało 
8 ankietowanych (4%). Dla 9 gejów aspekty kulturowe nie stanowią 
źródła zainteresowania podczas wyjazdu turystycznego (4,5%).

Podsumowanie

Dla osób LGBT, tak samo jak dla każdej innej mniejszości, bardzo 
istotną sprawą jest akceptacja społeczna i wynikające z niej poczu-
cie bezpieczeństwa. Niestety nie w każdym kraju geje, lesbijki i inne 
mniejszości seksualne mogą czuć się bezpiecznie. W niektórych krajach 
homoseksualizm jest karany więzieniem czy nawet śmiercią. Dlatego 
wybierając konkretne oferty wyjazdów, najczęściej przeprowadzają 
one wcześniejsze rozeznanie, czy region, do którego się udają, jest 
przyjazny i czy nie zetkną się tam z przejawami dyskryminacji. Rów-
nież lepiej upewnić się, że swoim zachowaniem i obyczajowością nie 
narazimy swojego bezpieczeństwa. Przeprowadzone badania to po-
twierdzają. Badani wymieniali poczucie akceptacji i bezpieczeństwa 
jako jeden z motywów wyboru danej destynacji turystycznej. Chodzi tu 
nie tylko o postawę ogólnonarodową i panujący w danym kraju klimat 
polityczny, socjologiczny i kulturowy, ale także o świadomość i poziom 
zrozumienia lokalnych mieszkańców czy innych turystów. Dla badanych 
obsługa hotelu nie jest już tak istotna. Niekoniecznie też wybierają ho-
tele gey-friendly. Dla badanych nie jest ważnym czynnikiem kosmopoli-
tyczna atmosfera miejsc. Nie interesuje ich także ekskluzywne zakwa-
terowanie. Uważa się, że turyści LGBT dysponują większym budżetem. 
Przeprowadzone badania to potwierdzają. Badani w większości mają 
wyższe wykształcenie i dość wysokie dochody. Potwierdzają to także 
badania przeprowadzone przez Borzyszkowskiego. Przedstawiciele 
mniejszości seksualnych w trakcie podróży wydają średnio o 30% wię-
cej niż inni turyści. Sami geje i lesbijki wydają na turystykę ponad 54 
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miliardy dolarów rocznie. Dane te zostały opublikowane w 2008 roku, 
zatem można zakładać, że kwota wydawana przez gejów na turystykę 
stale rośnie (Borzyszkowski 2012b). Z przeprowadzonych badań wyni-
ka, że przedstawiciele mniejszości seksualnych wydają więcej w trakcie 
podróży, ponieważ w większości nie mają oni dzieci. Mogą swobodnie 
rozporządzać czasem wolnym i rozwijać swoje pasje. Wybierają odle-
głe destynacje. Są osobami uwrażliwionymi na kulturę i piękno, wyka-
zują duże poczucie estetyki. Wybierają rozrywkę na wysokim poziomie. 
Lubią dobrą kuchnię. Czynnikami decydującymi o wyjeździe turystycz-
nym są: chęć zwiedzania nowych miejsc, klimat oraz lokalna kuchnia 
i dobre wyżywienie. Badani zwracają uwagę na aspekty kulturowe. 
Tylko 9% nie jest nimi zainteresowana. Z badań wynika, że mają dla 
nich znaczenie: lokalne restauracje wraz z regionalną kuchnią, muzea, 
zabytki. Podkreślają znaczenie występowania obiektów należących 
do światowego dziedzictwa kulturowego i naturalnego znajdujących 
się na liście UNESCO. Jednak atrakcyjne plaże, gościnność lokalnych 
mieszkańców, poznawanie nowych ludzi (niekoniecznie homoseksu-
alnych), a także atrakcyjność nocnego życia, czy też położenie desty-
nacji turystycznej również wymieniają jako istotne. Ten wyniki akurat 
nie jest zaskoczeniem. Są to liczące się aspekty większości wyjazdów 
turystyczny dla wszystkich turystów. Jak wynika z przeprowadzonych 
badań większość polskich gejów woli wyjeżdżać za granicę. Polska jest 
mniej atrakcyjnym miejscem do spędzania urlopu wypoczynkowego 
oraz mniej przyjaznym dla osób homoseksualnych. Homoseksualiści 
częściej decydują się na samodzielne zaplanowanie własnego wyjazdu, 
poszukiwanie zakwaterowania, wybór destynacji zgodnie z ich upodo-
baniami. Biura podróży dla polskich homoseksualistów nie są atrakcyj-
ne i pomocne w kreowaniu wyjazdu turystycznego. Geje z większych 
miast częściej decydują się na wyjazd turystyczny. Lotniska zlokalizo-
wane w dużych miastach pozwalają na łatwiejszą komunikację między 
krajami. Zatem miejsce zamieszkania homoseksualistów ma istotny 
wpływ na podejmowanie aktywności turystycznej. Pośród 200 ankie-
towanych gejów występują osoby, które podczas podróży poszukują 
dwóch odmiennych rzeczy. Jedni zwracają uwagę na rozrywkę, drudzy 
poszukują ciszy i spokoju. Mimo że społeczności gejowskiej przypisuje 
się dużą potrzebę poznawania innych osób o tej samej orientacji sek-
sualnej i większą skłonność do nawiązywania nowych relacji o charak-
terze seksualnym, tylko 15% ankietowanych wskazuje zawieranie zna-
jomości w celach seksualnych jako motyw ich podróży. Okazuje się, że 
środowisko gejowskie nie stanowi grupy społecznej, w przypadku któ-
rej preferencje seksualne miałyby jakieś wyraźniejsze przełożenie na 
podejmowanie decyzji dotyczących wyjazdów turystycznych. Badani 
nie oddawali się erotycznym namiętnościom, ale wyjeżdżali w celach 
rozrywkowych oraz zwiedzali. Przygotowywali się do swoich wyjazdów. 
Deklarowali, że wybierają samodzielne organizowanie swoich podró-
ży. Samodzielny wyjazd wymaga od uczestnika wiedzy potrzebnej do 
„poradzenia sobie” w odwiedzanym regionie, rozpoznania zależności 
kulturowych. Zwłaszcza, że osoby homoseksualne wybierają wyjazdy 
zagraniczne. Udział w eventach organizowanych typowo dla osób ho-
moseksualnych również okazał się mniej istotnym czynnikiem. Prze-
prowadzone badania są przyczynkiem do dalszych prac badawczych  
i analiz w kwestii turystyki środowisk LGBT, zwłaszcza gejów w Polsce. 
Nie udało się wykazać w sposób pogłębiony preferencji respondentów 
odnośnie znaczenia walorów kulturowych jako czynnika determinu-
jącego aktywność turystyczną. Kwestionariusz ankietowy wymaga 
uzupełnienia i uszczegółowienia, gdyż nie wyczerpuje on informacji 

na temat preferencji turystycznych badanej grupy. Niestety badania 
nie pozwoliły na określenie stopnia autentycznego zaangażowania tu-
rystów w przygotowanie wyjazdów turystycznych oraz ocenę ich rezul-
tatów, sprawdzenie ich wiedzy na temat odwiedzanych regionów oraz 
w jakim zakresie uległa ona wzbogaceniu w wyniku wyjazdu. Praca 
i płynące z niej wnioski przyczynią się do przeprowadzenia dalszych 
prac badawczych. Jednak autorzy uważają, że orientacja praktyczna 
przeprowadzonych badań jest dość duża. Oprócz znaczenia naukowe-
go, praca realizuje wymiar utylitarny i z punktu widzenia zarządzania 
turystyką czy tworzenia indywidualnych ofert turystycznych może 
stanowić ważne informacje dla tour-operatorów. Turystyka gejowska 
ma w Polsce słabe podstawy rozwojowe. Wynika to nie tylko z ogra-
niczeń obyczajowych, ale z braku zainteresowania nią potencjalnych 
uczestników. Chcą być oni traktowani jak wszyscy inni, nie zamierzają 
się wyróżniać, nie wybierają hoteli gey-friendly, interesuje ich relaks  
i wypoczynek. Nie wyjeżdżają też w celach seksualnych. 
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Zakaz klubowy w świetle obowiązujących
regulacji prawnych

Club ban in the light of 
applicable legal regulations

Ensuring broadly understood public security is one of the ba-
sic requirements that society directs in relation to state authority 
and results directly from the Constitution of the Republic of Poland. 
A lot of coordinated activities on the part of the organizer and other 
entities are connected with the organization of the mass event in 
order to ensure the safety of the participants of the event. To en-
sure order and peace during mass events, and above all football 
matches, it is necessary to implement comprehensive system solu-
tions, allowing for efficient and effective operation and enforcement 
of the law. Therefore, the legislator introduced in the Act of March 
20, 2009 on the security of mass events a club ban. Its purpose is 
to eliminate from the areas (facilities) on which football matches 
are played, “stadium hooligans”. The club ban raises numerous do-
ubts among the commentators of the Act, both of a theoretical and 
practical nature. The author of the publication discusses the club 
ban in the light of regulations introduced by the Polish legislator. 
Compares the club ban with ban on entry to a mass event. He also 
tries to point out numerous ambiguities related to the club ban.

Keywords: club ban, security, mass event, football match, ban on 
entry to a mass event.

Zapewnienie szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego 
to jedno z podstawowych wymagań, jakie społeczeństwo kieru-
je w stosunku do władzy państwowej i wynika ono bezpośrednio  
z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Z organizacją imprezy ma-
sowej związanych jest wiele skoordynowanych działań zarówno 
ze strony organizatora, jak również innych podmiotów, w celu za-
pewnienia bezpieczeństwa uczestnikom danego wydarzenia. Aby 
zagwarantowany był porządek oraz spokój podczas imprez ma-
sowych, a przede wszystkim meczów piłki nożnej, niezbędne jest 
wdrożenie kompleksowych rozwiązań systemowych, pozwalających 
na sprawne i skuteczne działanie oraz egzekwowanie prawa. Wo-
bec tego ustawodawca wprowadził w Ustawie z dnia 20 marca 2009 
roku o bezpieczeństwie imprez masowych zakaz klubowy, którego 
celem jest zapobieganie pojawiania się na terenie (obiektach), na 
którym rozgrywane są mecze piłki nożnej, „pseudokibiców” czy 
innych „chuliganów stadionowych”. Wzbudza on wśród komenta-
torów ustawy liczne wątpliwości natury teoretycznoprawnej, jak  
i praktycznej. Autor publikacji dokonuje omówienia zakazu klubo-
wego w świetle regulacji wprowadzonych przez polskiego ustawo-
dawcę. Dokonuje porównania zakazu klubowego z zakazem wstępu 
na imprezę masową. Stara się również wskazać na liczne niejasności 
związane z zakazem klubowym.

Słowa kluczowe: Europol, działania operacyjne, nielegalna migra-
cja, handel ludźmi. 

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Wstęp

Zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych jest 
jednym z podstawowych zadań, jakie stoją przed organizatorem ta-
kiego wydarzenia. Z organizacją imprezy masowej związanych jest 
wiele skoordynowanych działań zarówno ze strony organizatora, 
jak również innych podmiotów w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
uczestnikom danego wydarzenia. Ramy prawne zasad postępowania 
koniecznych do zapewnienia bezpieczeństwa oraz warunki dotyczące 
bezpieczeństwa imprez masowych zostały uregulowane w Ustawie  
z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych 
(Dz.U. 2009 nr 62, poz. 504 ze zm.). Szczególny status uzyskały mecze 
piłki nożnej z uwagi na incydenty, jakie miały miejsce na przestrzeni 
lat. Co warto zauważyć, regulacje odnoszące się do bezpieczeństwa 
meczu piłki nożnej to grupa przepisów, które były najczęściej noweli-
zowane spośród wszystkich postanowień ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych (Masłowski 2017). W celu zwiększenia bezpieczeń-
stwa wprowadzony został zakazu klubowy, który pozwala wyelimi-
nować „pseudokibiców” oraz „chuliganów stadionowych” z terenów 

(obiektów), na których rozgrywane są mecze piłki nożnej. Jest on  
w swej istocie zbliżony do zakazu wstępu na imprezy masowe wpro-
wadzonego do kodeksu karnego, który orzekany jest przez sąd jako 
środek karny za popełnione przestępstwo lub wykroczenie. Celem 
rozważań jest kompleksowe omówienie regulacji ustawowych zwią-
zanych z zakazem klubowym. Ponadto autor dokonuje analizy podsta-
wowych definicji związanych z wskazaną instytucją prawną.

Zakaz klubowy

Ustawodawca wprowadził instytucję prawną „zakaz klubowy” 
w art. 14 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przyjmując  
w ust. 1, że organizator meczu piłki nożnej może stosować zakaz klu-
bowy, polegający na zakazie uczestniczenia w kolejnych imprezach 
masowych przeprowadzanych przez organizatora meczu piłki nożnej, 
nakładany przez tego organizatora na osobę, która dopuściła się naru-
szenia regulaminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. 
Zakres pojęcia „zakazu klubowego” poszerzony został w ust. 1a, gdzie 
zostało wskazane przez ustawodawcę, że: „[zakaz klubowy] dotyczy 



Kacper Milkowski – Zakaz klubowy w świetle obowiązujących...

51

również kolejnych imprez masowych przeprowadzanych z udzia-
łem drużyny organizatora rozgrywanych poza siedzibą organizatora,  
i może być nakładany za naruszenie regulaminu obiektu (terenu) lub 
regulaminu imprezy masowej prowadzonej z udziałem drużyny tego 
organizatora”. Podkreślić należy, że dalsze przepisy zawarte w art. 14 
dotyczą kwestii proceduralnych związanych z omawianą instytucją 
(Bułat 2014).

Zakaz klubowy został zamieszczony w rozdziale 3, którego tytuł 
brzmi: Bezpieczeństwo meczu piłki nożnej. Należy zatem stwierdzić, 
że służy on do dyscyplinowania uczestników meczów piłki nożnej  
w celu zabezpieczenia imprezy masowej. Dotychczasowe doświadcze-
nia Policji pokazują, że tego rodzaju współzawodnictwo sportowe 
wymaga szczególnej uwagi i wyjątkowej dbałości nie tylko na etapie 
tworzenia przepisów prawa, ale także ich stosowania. Z uwagi na fakt, 
że art. 14 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych ma cha-
rakter blankietowy to trzeba zauważyć, że podstawowe pojęcia zosta-
ły zawarte w art. 3 ustawy (słownik ustawowy). Stąd też zgodnie  
z definicją legalną, która została zamieszczona w art. 3 pkt 4 ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych, „mecz piłki nożnej” jest to ma-
sowa impreza sportowa mającą na celu współzawodnictwo w dyscy-
plinie piłki nożnej, organizowana na stadionie lub w innym obiekcie 
sportowym, na którym liczba udostępnionych przez organizatora 
miejsc dla osób, ustalona zgodnie z przepisami prawa budowlanego 
oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, wynosi nie 
mniej niż 1000. W projekcie do ustawy stwierdzone zostało, że zakaz 
klubowy jest to: „kara porządkowa wymierzana przez organizatora 
meczu piłki nożnej” (http://bip.kprm.gov.pl/ftp/kprm/dokumen-
ty/081003u4uz.pdf 2018). W związku z tym słuszny wydaje się pogląd 
Adama Bułata, który wskazał, że ustawodawca wprowadził do syste-
mu nową sankcję prawną, której celem jest poprawa bezpieczeństwa 
(Bułat 2014). Podobną ocenę wyrazili Wojciech Kotowski oraz Bole-
sław Kurzępa, którzy stwierdzili, że zasadność instytucji nie budzi wąt-
pliwości, gdyż: „musi istnieć bowiem sankcja za naruszenie obowiąz-
ków wynikających z regulaminu imprezy, który został stworzony po to, 
aby spokojnie i bezpiecznie uczestniczyć w interesujących kibica roz-
grywkach” (Kotowski, Kurzępa 2012: 89). Zakaz klubowy nakładany 
jest przez organizatora na osobę dopuszczającą się naruszenia regu-
laminu obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Zazwyczaj 
organizatorem meczu piłki nożnej (art. 3 pkt 9 ustawy – organizator 
jest to osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie-
posiadająca osobowości prawnej, przeprowadzająca imprezę maso-
wą) jest określony klub sportowy, który uczestniczy w spotkaniach 
ligowych (Bułat 2014). W ustawie o bezpieczeństwie imprez maso-
wych zawarta została definicja legalna „regulaminu obiektu (terenu)” 
w art. 3 pkt 10, zgodnie z którym należy przez to rozumieć przepisy 
wydane przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub zarządzające-
go obiektem lub terenem, zawierające zasady wstępu na teren lub 
obiekt, w tym osób małoletnich, zasady zachowania się osób obec-
nych w obiekcie lub na terenie i korzystania przez nie z obiektu lub 
terenu oraz ze znajdujących się tam urządzeń, a także określające 
miejsca nieprzeznaczone dla publiczności. Nie można zapominać, że 
zakazem klubowym można ukarać osobę, która naruszyła także regu-
lamin imprezy masowej. Mimo to w ustawie nie została zawarta de-
finicja legalna regulaminu imprezy masowej (Rejman 2016). Niemniej 
nałożono na organizatora w art. 6 ust. 3 obowiązek w postaci udo-
stępnienia osobom uczestniczącym w imprezie masowej regulaminu 

obiektu (terenu) oraz obowiązek opracowania i udostępnienia tym 
osobom regulaminu imprezy masowej zawierającego warunki uczest-
nictwa i zasady zachowania się osób na niej obecnych. Wątpliwości 
wzbudza jednak fakt, że regulamin przygotowany przez organizatora, 
który bardzo często jest podmiotem prywatnym, nie podlega jakiej-
kolwiek weryfikacji zgodności z prawem przeprowadzonej przez pod-
miot publiczny (Kąkol 2012). W związku z powyższym trzeba wspo-
mnieć, że osoba może zostać ukarana zakazem klubowym niekoniecz-
nie za zachowania, które mają miejsce podczas meczu, bowiem może 
naruszyć regulamin w innych sytuacjach. Na przykład nieodpowiednie 
zachowanie może mieć miejsce na terenie (obiekcie) przed rozpoczę-
ciem meczu piłki nożnej, co wtedy może skutkować zastosowaniem 
określonych sankcji. Należy jednak przyjąć, że nałożenie zakazu klu-
bowego powinno być związane z zachowaniami, które są bezpośred-
nio związane z obiektem (terenem) czy meczem piłki nożnej (Kąkol 
2017). Zakazem klubowym nie powinny być obejmowane zachowa-
nia, które niezwiązane są z taką masową imprezą, jak np. krytykowa-
nie w mediach prowadzonej przez klub piłkarski polityki transferowej. 
Pomimo to należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że ukaranie za-
kazem klubowym jest czynnością fakultatywną (Rejman 2016). Wyni-
ka to z użytego w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych zwro-
tu: „może stosować zakaz klubowy”. Wobec tego podjęcie decyzji 
przez organizatora meczu piłki nożnej należy tylko i wyłącznie do 
niego. Zatem wskazać trzeba, że organizator (meczu piłki nożnej) 
może dowolnie określić, jakiego rodzaju zachowania uzasadniają za-
stosowanie zakazu klubowego (Kąkol 2011). Wszakże to na organiza-
torze spoczywa inicjatywa przygotowania regulaminu obiektu (tere-
nu) lub regulaminu imprezy masowej prowadzonej z udziałem druży-
ny tego organizatora. Stąd też uzasadnione wydaje się stanowisko, że 
nie można odmówić organizatorowi uprawnień do decydowania  
o tym, kto może w organizowanym przez niego meczu piłki nożnej 
uczestniczyć w roli widza (Kotowski, Kurzępa 2012). Toteż zakazem 
klubowym może zostać ukarana osoba, która nie popełniła przestęp-
stwa, ani wykroczenia, tylko naruszyła jeden z regulaminów związa-
nych z meczem piłki nożnej. W takich okolicznościach zostaje nałożo-
ny zakaz za czyn niepenalizowany w ustawodawstwie. Przykładami 
takich zachowań mogą być: wznoszenie wulgarnych okrzyków, zajmo-
wanie cudzego miejsca, nieuzasadnione zajmowanie miejsc w ciągach 
komunikacyjnych oraz na drogach ewakuacyjnych, używanie zbyt 
głośnych urządzeń albo wywieszanie flag czy transparentów o tre-
ściach prowokacyjnych (Kąkol 2011). W ustawie o bezpieczeństwie 
imprez masowych nie została także uregulowana kwestia związana  
z faktem naruszania regulaminu. Otóż nie został doprecyzowany sto-
pień naruszenia regulaminu powodujący nałożenie zakazu klubowego 
na uczestnika meczu piłki nożnej, jak również ustawodawca nie doko-
nał rozróżnienia czy odpowiedzialność sprawcy ma być obiektywna, 
czy też naruszenie ma być zawinione (Bułat 2014). W takiej sytuacji 
istnieje możliwość, aby zakaz klubowy został nałożony na osobę, któ-
ra działała w sposób niezawiniony. Takie rozwiązania mogą budzić 
wątpliwości konstytucyjne, a mianowicie trzeba zastanowić się, czy  
w takich okolicznościach nie zostały przekroczone przez ustawodawcę 
granice ingerencji w sferę konstytucyjnych wolności i praw. Zdaniem 
Marcina Warchoła kara w postaci zakazu klubowego wzbudza obiek-
cje w odniesieniu do zgodności z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w którym ustrojodawca zawarł zasadę proporcjonal-
ności (Warchoł 2012). Z kolei zdaniem Mateusza Dróżdża zakaz klubo-
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wy wzbudza wiele konstytucyjnych wątpliwości, a mianowicie jego 
zdaniem narusza art. 31 (Dróżdż 2012), jak również art. 42 czy 73 
Konstytucji (Dróżdż 2015). Jednakże Trybunał Konstytucyjny w spra-
wie K 47/14, której przedmiotem była konstytucyjność zakazu klubo-
wego, na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, dnia 19 czerwca 
2018 roku wydał wyrok, w którym wskazał, że przepisy ustawy o bez-
pieczeństwie imprez masowych nie są niezgodne z Konstytucją.  
W ocenie Trybunału Konstytucyjnego, zakaz klubowy został w sposób 
prawidłowy uregulowany w przepisach prawa powszechnie obowią-
zującego. Dodatkowo w opinii Wojciecha Kotowskiego oraz Bolesława 
Kurzępy w przypadku zastosowania zakazu klubowego przez organi-
zatora: „nie może być mowy o naruszeniu zasad konsumenckich, po-
nieważ określone ograniczenie zastosowane wobec kibica jest uzasad-
nione jego zachowaniem, które naraziło lub mogło narazić na niebez-
pieczeństwo innych uczestników meczu, mających także prawo do 
bezpiecznego w nim uczestnictwa” (Kotowski, Kurzępa 2012: 90). 
Niemniej jednak jakiekolwiek naruszenie regulaminu przez uczestnika 
imprezy, za które ma ponieść konsekwencje w postaci sankcji jaką jest 
zakaz klubowy musi zostać udowodnione. Przede wszystkim dowo-
dem w tego typu sprawach może być zapis monitoringu (gdzie reje-
strowany jest zarówno obraz, jak i dźwięk), zdjęcia czy zeznania świad-
ków określonego zdarzenia (innych uczestników, ochroniarzy, policji, 
innych służb porządkowych, straży pożarnej) (Kotowski, Kurzępa 
2012). Warto zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych organizator jest uprawniony do utrwa-
lania przebiegu imprezy masowej, a w szczególności zachowania osób 
w niej uczestniczących, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  
i dźwięk. Wskazać należy, że materiały w postaci zdjęć, wideo lub 
dźwięku zgromadzone podczas trwania imprezy masowej, mogące 
stanowić dowody powinny być opatrzone datą i godziną, ewentualnie 
zawierać metadane, które pozwolą na ustalenie czasu dokonania na-
ruszenia przez uczestnika meczu piłki nożnej. Ramy czasowe stosowa-
nia zakazu klubowego określone zostały w art. 14 ust. 2 ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych – okres obowiązywania zakazu 
klubowego nie może być dłuższy niż 2 lata od dnia jego wydania. Usta-
wodawca nie wprowadził okresu minimalnego obowiązywania zaka-
zu. Nie zostało również zawarte, czy zakaz klubowy wymierza się  
w dniach, miesiącach albo latach. Okres stosowania zakazu klubowe-
go nie powinien być wyznaczany określonymi meczami piłki nożnej, 
gdyż nietrudno sobie wyobrazić, że konkretne wydarzenia zostały 
przełożone, np. z powodów pogodowych (na znacznie odległy ter-
min). Taki ruchomy termin zatem cechuje się niedookreślonością, co 
nie powinno mieć miejsca (mogłoby dojść do przekroczenia okresów 
maksymalnych przewidzianych ustawą). W ustawie o bezpieczeństwie 
imprez masowych nie została przewidziana także możliwość skrócenia 
okresu obowiązywania zakazu klubowego. Pierwotna wersja ustawy 
o bezpieczeństwie imprez masowych przewidywała, że zakaz klubowy 
może być tylko związany z obiektem, na terenie którego osoba ukara-
na naruszyła regulamin. Jednakże ustawodawca zwiększył zasięg za-
kazu klubowego przeprowadzając nowelizację ustawy. Dodane zatem 
zostało, że zakaz klubowy dotyczy też kolejnych imprez masowych 
przeprowadzanych z udziałem drużyny organizatora i rozgrywanych 
poza siedzibą organizatora. Wobec tego osoba ukarana nie może 
uczestniczyć w meczach piłki nożnej, które rozgrywane są na obiek-
tach drużyn przeciwnych. Zakaz klubowy swoim zakresem obejmuje 
także sparingi oraz mecze towarzyskie. W ocenie Anety Rejman: „wąt-

pliwości może tutaj budzić interpretacja zwrotu ‘siedziba organizato-
ra’, który może być traktowany jako siedziba osoby prawnej. Wydaje 
się, iż należy go jednak postrzegać w znaczeniu potocznym, a więc 
jako miejsce, gdzie drużyna organizatora rozgrywa swoje mecze” (Rej-
man 2016: 244). Dodatkowo ukarana zakazem klubowym może być 
osoba, która dokonuje naruszenia regulaminu obiektu (terenu) lub 
imprezy masowej podczas meczu wyjazdowego (Kotowski, Kurzępa 
2012). Wskazać należy także, że w przypadku zakazu klubowego nie 
znajdują zastosowania przepisy związane z procedurą administracyj-
ną. Wszakże zgodnie z art. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-
wych postępowanie w sprawach określonych w ustawie, z wyłącze-
niem art. 14 (zakaz klubowy), prowadzi się zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyj-
nego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy nie 
stanowią inaczej. Z kolei odnosząc się do charakteru prawnego zakazu 
klubowego nie można pominąć wyroku Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2015 roku (I OSK 727/15). 
Naczelny Sąd Administracyjny wskazał w uzasadnieniu wyroku, że 
zakazu klubowego nie można traktować jako sankcji karnej czy decyzji 
administracyjnej. Zakwalifikować należy to jako inny akt administra-
cyjny, dla którego zastosowanie znajduje właściwa procedura odwo-
ławcza oraz możliwość zaskarżenia do odpowiedniego sądu admini-
stracyjnego. Odmiennie uważa Mateusz Dróżdż, który twierdzi, że: 
„zakaz klubowy jest sankcją administracyjną, aczkolwiek po rozszerze-
niu jego zakresu wywołuje on także skutki erga omnes, ingerując  
w sferę praw i wolności danej osoby i stanowi on tak naprawdę sub-
sydiarny zakaz wstępu na imprezę masową” (Dróżdż 2015: 159). Na-
tomiast według J. Majewskiego zakaz klubowy należy traktować jako 
quasi-sankcję administracyjną. Twierdzi on, że „nałożenie zakazu klu-
bowego nie jest wynikiem naruszenia normy prawnej, lecz bliżej nie-
określonego aktu, którego treść dowolnie kształtuje organizator im-
prezy masowej” (Majewski 2013: 87). Zaś w ocenie Adama Janisław-
skiego oraz Bartosza Kwiatkowskiego zakaz klubowy jest: „sankcją 
karnoadministracyjną, wywołującą skutki erga omnes, określając 
sferę praw i wolności danej osoby w zakresie dostępu do sportu” (Ja-
nisławski, Kwiatkowski 2010: 78). Co ważne, zgodnie z art. 14 ust. 3 
organizator meczu piłki nożnej, w terminie 7 dni od dnia zastosowania 
zakazu klubowego, informuje o tym osobę, której ten zakaz dotyczy. 
Informacja określa okres obowiązywania zakazu uczestnictwa tej oso-
by. W rzeczywistości takie działanie jest nie do zrealizowania z uwagi 
na to, że organizator nie jest upoważniony do gromadzenia informacji 
chociażby o adresie danej osoby. W praktyce takie działania stanowią 
bezprawne gromadzenie adresów uczestników (w sytuacji, gdy dana 
osoba nie wyraziła na to zgody). Wskazany przez ustawodawcę termin 
jest terminem instrukcyjnym. Na uwagę zasługuje fakt, że w ustawie 
nie zostało określone, w jakiej formie należy poinformować osobę  
o nałożonym zakazie klubowym. Z uwagi na późniejsze ewentualne 
działania prawne osoby, na którą nałożony został zakaz klubowy, na-
leży przyjąć, że informacja powinna być przekazana w formie pisem-
nej dla celów dowodowych. Wojciech Kotowski i Bolesław Kurzępa 
wskazują ponadto, że: „de lege lata można przyjąć dopuszczalność 
formy ustnej udzielania informacji z równoczesnym sporządzeniem 
protokołu z jej ogłoszenia osobie, której zakaz ten dotyczy” (Kotowski, 
Kurzępa 2012: 91). Nie można także zapominać, że osoba, na którą 
został nałożony zakaz klubowy powinna zostać poinformowana o spo-
sobie zaskarżenia zakazu. Trzeba wspomnieć, że w art. 14 ust. 9 usta-
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wy o bezpieczeństwie imprez masowych wprowadzony został obo-
wiązek przetwarzania informacji o nałożonym zakazie klubowym  
w: 1) elektronicznych systemach służących do identyfikacji osób, 
sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu i w czasie trwania 
meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc oraz we-
ryfikacji informacji, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 lit. a-c; 2) 
centralnym systemie identyfikacji uczestników meczów piłki nożnej 
rozgrywanych w ramach najwyższej ligowej klasy rozgrywkowej rywa-
lizacji mężczyzn; 3) centralnym systemie identyfikacji uczestników 
meczów piłki nożnej rozgrywanych w drugiej i trzeciej najwyższej ligo-
wej klasie rozgrywkowej rywalizacji mężczyzn. Podyktowane jest to 
tym, że nałożony został na organizatora meczu piłki nożnej dodatkowy 
obowiązek w porównaniu do zadań, jakie spoczywają na organizato-
rach innego rodzaju imprez masowych, a mianowicie obligatoryjność 
zapewnienia identyfikacji uczestników danego meczu piłki nożnej 
(Masłowski 2017). Dzięki takim rozwiązaniom organizator jest w sta-
nie wychwycić osoby ukarane zakazem klubowym, co skutkuje tym, 
że nie znajdą się one na terenie (obiekcie), na którym rozgrywany jest 
mecz piłki nożnej. Wszakże zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt c ustawy  
o bezpieczeństwie imprez masowych służby porządkowe są zobowią-
zane odmówić wstępu na imprezę masową osobie, wobec której zo-
stał wydany zakaz klubowy. Z kolei, zgodnie z art. 10 ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych, organizator masowej imprezy sporto-
wej, innej niż mecz piłki nożnej, może (fakultatywna decyzja) odmó-
wić na nią wstępu i przebywania osobie objętej zakazem klubowym. 
Co więcej, w art. 15 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie imprez maso-
wych przewidziano, że organizator meczu piłki nożnej lub podmiot 
przez niego uprawniony do dystrybucji odmawia sprzedaży biletu 
wstępu lub innego dokumentu uprawniającego do przebywania na 
nim osobie, wobec której zastosowano zakaz klubowy.

Procedura odwoławcza

Osobie ukaranej zakazem klubowym służy prawo wniesienia 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy do organizatora meczu pił-
ki nożnej, który nałożył taki zakaz klubowy, co wynika z art. 14 ust. 
4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Przed nowelizacją 
przepisu osoba ukarana mogła odwołać się do związku sportowego 
lub podmiotu prowadzącego rozgrywki. Zdaniem Mateusza Dróżdża: 
„brak dewolutywności postępowania jeszcze bardziej poddaje pod 
wątpliwość zgodność tej instytucji z Konstytucją RP” (Dróżdż 2015: 
161). Podkreślić należy, że uprawniona do złożenia wniosku jest tylko 
i wyłącznie osoba ukarana. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wy-
konania zakazu klubowego (Znajdek 2012). Organizator zobowiązany 
jest na mocy art. 14 ust. 5 określić w swoim regulaminie wewnętrz-
nym formę, tryb i termin złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, przedmiotem której jest nałożenie zakazu klubowego, a także 
tryb i termin jego rozpatrzenia. Termin rozpatrzenia wniosku ukara-
nego powinien być wyznaczony tak, aby od daty złożenia wniosku do 
daty jego rozpatrzenia nie upłynęło więcej niż 14 dni. Po rozpatrzeniu 
wniosku orzeczenie staje się ostateczne (art. 14 ust. 8). Ustawodawca 
nie określając elementów obowiązkowych spowodował, że w prakty-
ce regulaminy mogą znacznie się od siebie różnić, co należy postrze-
gać za niepożądane (Dróżdż 2015). Z kolei od orzeczenia o zastosowa-
niu zakazu klubowego przez organizatora, osobie ukaranej służy pra-
wo wniesienia skargi do właściwego sądu administracyjnego (art. 14 

ust. 8a). Możliwość wniesienia skargi expressis verbis wprowadzona 
została nowelą z 11 września 2015 roku. Było to wynikiem wcześniej-
szego poglądu wyrażonego w postanowieniu z 2 października 2012 
roku wydanym przez Naczelny Sąd Administracyjny (I OSK 2220/12), 
w którym zostało wskazane, że: „formą, w ramach której orzeka się  
o zakazie klubowym, jest orzeczenie. Orzeczenie to nie jest decyzją  
w rozumieniu przepisów k.p.a. W ramach postępowania w przed-
miocie zakazu klubowego, zgodnie z art. 4 ustawy o bezpieczeństwie 
imprez masowych, nie stosuje się przepisów k.p.a. Nie przesądza to 
jednak o braku możliwości zaskarżenia tego orzeczenia”.

Zakaz klubowy a zakaz wstępu na imprezę masową

Ustawodawca wprowadził do Kodeksu karnego – ustawa z dnia 
6 czerwca 1997 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600) – w art. 39 pkt 
2c środek karny zakaz wstępu na imprezę masową. Jego rozwinięcie 
zawarte zostało w art. 41b. Zgodnie z §1 Sąd może orzec zakaz wstępu 
na imprezę masową, jeżeli przestępstwo zostało popełnione w związ-
ku z taką imprezą lub w razie skazania za występek o charakterze chu-
ligańskim, a udział sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom 
chronionym prawem. Sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową  
w wypadkach wskazanych w ustawie. Z kolei w §2 stwierdzone zo-
stało, że zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje wszelkie im-
prezy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze 
piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski klub 
sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto orzeka-
jąc zakaz wstępu na imprezę masową za czyn popełniony w związku  
z masową imprezą sportową, sąd może orzec obowiązek przebywania 
skazanego w czasie trwania niektórych imprez masowych objętych za-
kazem w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, 
z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego (§3). Naruszenie 
środka karnego pociąga za sobą konsekwencje, które określone zosta-
ły w art. 244a Kodeksu karnego. Wobec tego osoba, która nie stosuje 
się do orzeczonego w związku z zakazem wstępu na imprezę masową 
obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku 
stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu okre-
ślonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby 
skazanej albo ukaranej, komendanta powiatowego, rejonowego lub 
miejskiego Policji, w czasie trwania imprezy masowej, podlega grzyw-
nie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 
Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że z zakazem wstępu na impre-
zę masową związana jest sankcja prawnokarna, czego w przypadku 
zakazu klubowego ustawodawca nie przewidział. Naruszenie zakazu 
klubowego będzie praktycznie bezkarne w świetle prawa karnego. 
Znajduje to swoją podstawę w podmiocie nakładającym określony 
zakaz. Otóż w przypadku zakazu klubowego uprawnionym do jego 
stosowania jest organizator meczu piłki nożnej, natomiast zakaz wstę-
pu na imprezę masową zastosowany może zostać poprzez czynności 
przewidziane procedurą karną. Dostrzegalną fundamentalną różnicą 
jest to, że zakaz klubowy może zostać nałożony za czyny pozaustawo-
we. Stąd osoba, która nie narusza norm prawnych, a jedynie regula-
min (który nie jest prawem powszechnie obowiązującym, a jedynie 
aktem o charakterze wewnętrznym) może zostać ukarana. Zdaniem 
Kąkola: „gdyby przyczyny stosowania zakazu klubowego były ogra-
niczone do zachowań stanowiących przestępstwa lub wykroczenia, 
wówczas istnienie tej instytucji byłoby zbędne” (Kąkol 2017). Nie ule-
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ga wątpliwości, że wprowadzenie zakazu klubowego spowodowało, 
że organizatorzy meczów piłki nożnej mają większe możliwości wpły-
wania na osoby, których zachowania, mimo że są niepenalizowane, to 
stanowią naruszenie porządku i bezpieczeństwa. Co warto zauważyć, 
wobec jednej osoby może być równocześnie nałożony przez organi-
zatora meczu piłki nożnej zakaz klubowy oraz przez sąd środek kar-
ny w postaci zakazu wstępu na imprezę masową (Kotowski, Kurzępa 
2012). Jednakże okresy obowiązywania nałożonych zakazów mogą 
się różnić (Kąkol 2017). Nie ulega zatem wątpliwości, że w przypadku 
zakazu klubowego oraz zakazu wstępu na imprezę masową mamy do 
czynienia z działaniami, które są autonomiczne. Wszakże istotą oby-
dwu instytucji jest eliminacja osób z obiektów (terenów), na których 
rozgrywane są mecze piłki nożnej, to jednak ich funkcje w systemie 
prawnym są zróżnicowane.

Podsumowanie

W celu zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych,  
a przede wszystkim meczów piłki nożnej, niezbędne jest wdrożenie 
kompleksowych rozwiązań systemowych, pozwalających na spraw-
ne i skuteczne działania oraz egzekwowanie prawa. Wprowadzenie 
do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych środka prawnego, 
jakim jest zakaz klubowy, otwiera dodatkową możliwość swoiste-
go oddziaływania na bandytów stadionowych, których zachowania 
niekoniecznie można zakwalifikować jako naruszenia norm prawa 
karnego, lecz są na tyle negatywne zarówno dla klubu, jak i uczest-
ników meczu piłki nożnej, że powinny skutkować usunięciem danej 
osoby bądź grupy osób z terenu (obiektu), na którym odbywa się 
impreza masowa. Zauważyć jednak należy, że regulacje ustawowe 
wymagają doprecyzowania, aby wyeliminować wszelkie problemy 
w jego stosowaniu.

Licencja: Publikacja udostępniona na licencji Uznanie autorstwa-
Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL). 
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Zarządzanie przez cele w ujęciu praktycznym na gruncie 
zarządzania w sporcie

Management by objectives in practical terms
 on the basis of management in sport

Nowadays, a growing number of football schools as well as aca-
demies, which focus on young generation education, are established 
all around Poland. It is vital to provide junior players not only with 
physical development but also appropriate psychological and moral 
support. Youth teams under the leadership of their coaches should 
be as guided as to be instilled with correct sports attitudes before 
entering senior football. This paper describes selected management 
technique, namely management by objectives. It focuses on gene-
ral principles of this model and gives an application example from 
international football community compared with realities of its im-
plementation in one of the minor polish football schools. As a back-
ground, situation in the Real Madrid Football Club at the beginning 
of the 20th century second decade is presented. Moreover, personal 
report and conclusions from the work in the Promień Mikluszowice 
Sports Club are described. Research part presents conclusions con-
cerning implementation of selected management model by one of 
the coaches. Management by objectives model used in the Real Ma-
drid team benefited only in partially positive effects. Implementing 
the same management technique in Promień Mikluszowice Sports 
Club resulted in variety of profits and what is more, all goals were 
pursued.

Keywords: ideas, techniques, management, objectives, sport.

Obecnie na terenie całej Polski powstaje wiele szkółek czy też 
akademii piłkarskich, które skupiają się na wychowywaniu młodych 
zawodników. Oprócz rozwoju sportowego młodym graczom należy 
zapewnić odpowiednie wsparcie psychologiczne oraz wychowawcze. 
Młodzieżowa drużyna sportowa, prowadzona przez swojego trenera, 
musi być kierowana w taki sposób, aby młodzi chłopcy po przejściu 
do seniorskiej piłki nauczeni byli prawidłowych boiskowych postaw. 
W pracy opisano wybraną technikę kierowania, jej ogólne zasady oraz 
pochodzący z międzynarodowego środowiska piłkarskiego przykład 
wdrożenia danej techniki, który zestawiony został z realiami jednej  
z mniejszych polskich szkółek piłkarskich. Jest to koncepcja zarzą-
dzania przez cele. Jako tło badań przedstawiono sytuację klubu Real 
Madryt na początku drugiej dekady XX wieku oraz własne sprawoz-
danie i wnioski z pracy w Klubie Sportowym „Promień Mikluszowice”.  
W części badawczej przedstawiono wnioski dotyczące zastosowania 
wybranej techniki zarządzania wdrożonej w danym klubie sportowym 
przez jednego z trenerów. Technika zarządzania przez cele, wprowa-
dzona w zespole Realu Madryt przyniosła częściowo pozytywne skut-
ki. Wdrożenie tej samej techniki zarządzania w Klubie Sportowym 
„Promień Mikluszowice” przyniosło pozytywne efekty, co wpłynęło 
na realizację wszystkich założonych celów.

Słowa kluczowe: koncepcje, techniki, zarządzanie, cele, sport.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
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Wstęp 

W 2012 roku na terenie Polski oraz Ukrainy odbywały się Mi-
strzostwa Europy w piłce nożnej. Całe to wydarzenie, pomimo bra-
ku sportowego sukcesu w wykonaniu Reprezentacji Polski, przynio-
sło w dłuższym okresie czasu kilka znaczących korzyści. Jedną z nich,  
z pewnością, jest systematyczny wzrost zainteresowania młodzieżową 
piłką nożną w naszym kraju. W wyniku gwałtownej popularyzacji tej 
dyscypliny powstały liczne ośrodki szkolące dzieci począwszy od wie-
ku przedszkolnego, kończąc na rocznikach juniorskich. Prowadzenie 
młodzieżowej drużyny piłkarskiej to nie tylko sprawy czysto piłkarskie, 
ale przede wszystkim organizacyjne oraz psychologiczne podejście 
do sprawy. Młodzi zawodnicy, stosownie do swojego wieku, wyma-
gają właściwego, zgodnego z ich rozwojem emocjonalnym sposobu 
podejścia trenera, który czuwa zarówno nad ich motywacją, jak i bo-
iskową postawą tak, aby po ukończeniu wieku juniorskiego gotowi 
byli pełnić funkcję pełnowartościowego piłkarza drużyn seniorskich. 
Jedną z możliwości właściwego pokierowania rozwojem piłkarskim  
i mentalnym młodych zawodników jest próba wdrożenia popular-
nych technik zarządzania, stosowanych głównie w dużych firmach lub 
korporacjach, w prowadzenie takiej właśnie młodzieżowej drużyny 
piłkarskiej. Celem artykułu jest określenie możliwości wykorzystania 

wybranej techniki kierowania w prowadzeniu młodzieżowej drużyny 
piłkarskiej. W przypadku tej techniki podjęta zostanie próba wskazania 
pozytywnych i negatywnych wyników jej zastosowania oraz dostoso-
wania do realiów sportowych.

Opis wybranej techniki zarządzania

System zarządzania przez cele, znany i chętnie stosowany w licz-
nych przypadkach, wspiera przede wszystkim realizację założeń stra-
tegicznych firmy. Dodatkowo pomaga w kształtowaniu pracowników 
oraz ukierunkowuje ich działania na efekty samej pracy, zwiększa rów-
nież świadomość biznesową na wszystkich szczeblach organizacyjnych. 
Pomaga we wzmocnieniu inicjatywy, zaangażowania oraz aktywności 
poszczególnych pracowników, którzy są zmotywowani bonusami  
w formie premii za osiągniecie celów. Taki model zarządzania nasta-
wiony jest jednoznacznie na osiąganie kluczowych celów firmy (Nizio-
łek 2014). Wdrażanie systemu zarządzania przez cele należy rozpocząć 
od hierarchizacji zadań. Muszą one ulec podziałowi na cele: strategicz-
ne, taktyczne oraz operacyjne. W takim wypadku cele operacyjne usta-
lane są przez najwyższe szczeble w organizacji, a następnie ulegają zde-
finiowaniu w konkretnych działach lub obszarach. Każdy cel osadzony 
na niższym szczeblu musi bezpośrednio nawiązywać do głównego celu 
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jąc Portugalczyka, władze „Królewskich” chciały, aby powtórzył on 
ten wyczyn z drużyną z Madrytu, która na upragniony tytuł czekała 
od 2001 roku. Zatem już na samym początku jasnym było, iż celem 
nadrzędnym będzie zwyciężanie, szczególnie w rozgrywkach Ligi 
Mistrzów. Sam Mourinho idealnie dostosował się do tych założeń. 
Wchodząc do drużyny „Special One” (jak sam siebie określał) zastał 
wybitnych zawodników, takich jak: Benzema, Kaka, Ronaldo, którzy 
jednak nie potrafili współgrać na boisku. W krótkim czasie udało mu 
się zamienić ten zespół w zwycięską drużynę, o czym świadczą sta-
tystyki. Jego rodak, Ronaldo, stał się najlepszym strzelcem w historii 
klubu, a prowadzony przez niego zespół wygrał krajową ligę i zdobył 
tytuł mistrza Hiszpanii oraz Superpuchar pokonując w finale odwiecz-
nego rywala FC Barcelonę (Jökulsson 2014). W piłce nożnej prioryte-
tem zawsze pozostaje piłka i gra. Mourinho nie ukrywał jednak nigdy, 
że pragnie zwycięstwa w każdym pojedynku i we wszelkiego rodzaju 
rozgrywkach, pozostając wierny swojej zasadzie, iż „Najlepszy styl to 
styl zwycięzców” (Pereira, Nuno 2013). Parafrazy tego stwierdzenia 
oraz same deklaracje o chęci zwyciężania były przez niego wielokrotnie 
powtarzane, zarówno podczas rozmów z zawodnikami, na treningach, 
czy też odprawach przedmeczowych, a także w mediach: „Ja jestem 
tylko trenerem. Nie przychodziłem do Realu po to, żeby wygrywać 
z Barceloną czy innym klubem. Przyszedłem po to, aby zdobywać 
punkty, mistrzostwo kraju i inne trofea” (Pereira, Nuno 2013: 121). 
Wielokrotnie zarzucano mu brak piłkarskiego stylu, na co odpowia-
dał stwierdzeniem, iż w piłce nożnej punkty nie są przyznawane za 
styl, ale za strzelone bramki (Mourinho 2014). Mourinho, obejmując 
stanowisko trenera w klubie Real Madryt, opisał go jako „top wszyst-
kich klubów”, określając niejako przed sobą i całą drużyną miejsce,  
w którym są i kierując ich uwagę w stronę najwyższych celów (Pereira, 
Nuno 2013). Osiąganie wysokich wyników niejednokrotnie wiąże się 
z licznymi poświęceniami. Portugalczyk całkowicie skoncentrował się 
na pracy, poświęcając cały swój czas na sprawy związane z klubem. 
Słowami „…transfer do wielkiego klubu ma znaczenie tylko wtedy, 
jeśli na końcu wygrywasz coś ważnego…” natychmiast po objęciu 
stanowiska zakomunikował zawodnikom, co dla niego jest najważ-
niejsze (Pereira, Nuno 2013: 123). Pierwszą ze zmian kadrowych ja-
kich dokonał Mourinho było sprowadzenie swojego zaufanego czło-
wieka - J. Moraisa, który miał za zadanie obserwować przeciwników. 
Zmieniona została również struktura zbierania informacji, za którą 
odpowiedzialne było 6 osób, a które z pomocą grafików przedsta-
wiało informacje potrzebne zawodnikom na przedmeczowej odpra-
wie. Zawodnicy, na których opierać miała się gra, często rozmawiali  
z samym trenerem oraz byli przez niego motywowani. Wywoływał 
on w nich chęć osiągnięcia indywidualnych sukcesów, które później 
przekładały się na wyniki całej drużyny. Wszyscy gracze byli nieustan-
nie wspierani, a Mourinho dostarczał im nowych bodźców do pracy 
gwarantując w zamian upragnione zwycięstwa. W trakcie pierwszego 
sezonu pod kierownictwem Mourinho, Real Madryt po raz pierwszy 
od 18 lat zdobył Puchar Króla. Jednym z głównych „architektów” tego 
sukcesu był bramkarz I. Casillas, który w decydujących fragmentach 
meczu był nie do pokonania. W piłkarskim dorobku wymienionego 
piłkarza brakowało tylko tego trofeum, co skrzętnie w zmobilizowa-
niu swojego gracza wykorzystał trener, który od początku sezonu ufał 
mu i stawiał na niego, aby ten mógł osiągnąć swoje marzenie. Kolejny 
sezon piłkarski (2011/2012) określony został przez samego trenera 
hasłem „wszystko albo nic”. W sztabie klubowym pojawiło się kilka 

strategicznego. Kolejny krok we wdrażaniu tej strategii to stałe moni-
torowanie postępów ich realizacji, który zakończony winien być oceną 
stopnia realizacji. Podczas takiej analizy wyciągane są wnioski oraz na 
ich podstawie planowane są ewentualne korekty, z uwzględnieniem 
aspiracji firmy oraz jej obecnych możliwości. Analizę osiąganych wyni-
ków przeprowadza się w stałych odstępach czasowych, dzięki czemu 
firma może zareagować w momencie wystąpienia danego problemu. 
Na podstawie tych analiz określa się ewentualne utrzymanie obranego 
wcześniej kierunku rozwoju firmy (Trzcieliński; Włodarkiewicz-Klimek; 
Pawłowski 2013). W trakcie samej pracy, postępy pracowników i efekty 
realizacji założonych celów muszą być monitorowane przez specjalnie 
wyznaczone do tego osoby, np.: menagerów, którzy mogą wprowa-
dzać własne systemy oceny efektów pracy. Umożliwia to zaplanowanie 
względem danego pracownika konkretnych działań na przyszłość oraz 
określenie jego prywatnej ścieżki rozwojowej. Pozwala to na ciągłe 
podnoszenie efektywności pracy. Każdemu z celów należy przypisać 
kompetencję, dzięki której zostanie on zrealizowany. Ostateczna ocena 
każdego pracownika dokonywana jest na koniec roku z uwzględnie-
niem jego samooceny oraz oceny przełożonego bazującego również 
na opiniach innych współpracowników (Zimniewicz 2009). Ważnym 
jest, aby przy ocenie realizacji celów brać pod uwagę nie tylko stopień 
zaawansowania, ale również jakość wykonania. Pomocnym w tym 
wydają się być kluczowe wskaźniki efektywności, opisywane liczbowo 
lub słownie. Następnie na podstawie ustalonych wcześniej kryteriów 
każdy z pracowników otrzymuje ocenę w formie liczbowej, mieszczą-
cą się w założonej skali wraz z komentarzem informującym, dlacze-
go taka akurat nota została wystawiona. Wszyscy pracownicy, którzy 
osiągnęli niezadowalające wyniki powinni zostać objęci okresem 
poprawy, w czasie którego muszą wykazać i udowodnić swoją przy-
datność w firmie. Kolejne negatywne oceny, określone w następnych 
okresach powinny być równoznaczne z rozwiązaniem umowy z danym 
pracownikiem (Grybel 2006). Ustalanie celów powinno odbywać się 
we współpracy z pracownikami, którzy sami powinni określić swoje 
możliwości w realizacji danego zadania. Taka sytuacja zdecydowanie 
zachęca i motywuje ich do działania. Przy okazji ocen warto wprowa-
dzić program nagradzania najlepszych pracowników, który będzie miał 
za zadanie jeszcze lepsze zachęcenie współpracowników do działania.  
W przypadku celów strategicznych, przy ocenie konkretnego pracow-
nika, zrealizowane przez niego cele powinny być uwzględnione w kon-
tekście wpływu na całą firmę (Niziołek 2014).

Zastosowanie techniki zarządzania grupą w praktyce

Jose Mourinho jako trener dwukrotnie zwyciężył Ligę Mistrzów 
z zespołami FC Porto oraz Inter Mediolan. W swojej karierze trener-
skiej prowadził zespoły m.in. Chelsea Londyn, Real Madryt czy Benfica 
Lizbona. W bogatej kolekcji nagród ma 7 tytułów mistrzowskich, pu-
chary oraz Superpuchary narodowe, jak również Puchar UEFA. Trzy-
krotnie został wybrany „najlepszym trenerem świata według IFFHS”, 
jest laureatem Złotej Piłki FIFA 2010 (Lourenco 2014). Wśród wymie-
nionych nagród, w kontekście niniejszej pracy, kluczowa wydaje się 
być ta otrzymana od BBC w 2005 roku dla „Sportowej osobowości 
roku”. Portugalczyk w swojej pracy trenerskiej dowodzi, zarządza, 
kieruje oraz wychowuje. Style, którymi zarządza drużyną przeplatają 
się. Mourinho pracę z zespołem Real Madryt rozpoczął w 2010 roku, 
po zdobyciu trofeum Ligi Mistrzów z Interem Mediolan. Zatrudnia-
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nowych twarzy. Po pierwsze P. Burguess, specjalista od murawy oraz 
kucharz, oczywiście obydwoje uważani jako najlepsi w swoim fachu 
(Jökulsson 2014). Kwestią, która pozwoliła wyciągnąć z zawodników 
maksimum ich zaangażowania, było stworzenie potrzeby wygrywania. 
Skład klubu Real Madryt, w tym czasie, stanowili zawodnicy uznani  
w Europie i na świecie, którzy pewne sukcesy mieli już za sobą. Dzięki 
trenerowi chcieli, i w większości wypadków udało się im, pobijać kolej-
ne klubowe oraz osobiste rekordy. W umiejętny sposób ściągnięta zo-
stała z nich presja wygrywania, którą zastąpiono chęcią pokonywania 
kolejnych barier, a to przełożyło się na postawę boiskową wszystkich 
zawodników. Cała krytyka i napięcie skupiały się na bardzo medialnym 
w tym czasie trenerze, dzięki czemu piłkarze mogli skupić się tylko na 
grze i wygrywaniu. 

Wykorzystanie techniki zarządzania przez cele 
w młodzieżowej drużynie sportowej 

Najważniejszą sprawą w zastosowaniu tej techniki jest wyzna-
czenie słusznych celów odpowiadających szkoleniu młodzieży. W żad-
nym wypadku celem gry w piłkę nożną w wieku młodzieńczym nie 
powinno być zwycięstwo. W kategoriach wiekowych poniżej juniora, 
główny nacisk kładziony powinien być na satysfakcję z samego faktu 
trenowania, podnoszenie własnych umiejętności oraz możliwość ich 
zaprezentowania w meczach ligowych. Pozostałe sprawy są drugo-
rzędne. Takie właśnie cele przedstawiane były systematycznie zawod-
nikom Klubu Sportowego „Promień Mikluszowice” podczas odpraw 
przedmeczowych oraz rozmów przed treningami, czy też podsumo-
wujących cały sezon lub rundę. Dla wzmocnienia przekazu trenera te 
same tezy dotyczące właściwych celów przekazywane były również 
za pomocą kanałów internetowych. Na stronie internetowej klubu,  
w podsumowaniu artykułów opisujących rozgrywki z udziałem za-
wodników z tej drużyny, zawierano wielokrotne nawiązania i przy-
pomnienia celów, jakie drużyna, wspólnie z trenerem, założyła sobie 
na ten mecz. Dzięki temu zawodnik, czytając artykuł, automatycznie 
zwraca uwagę na istotę tych celów. Wspomniane kwestie dotyczyły 
tzw. celów strategicznych, oprócz nich w szkoleniu młodzieży istotne 
są też cele operacyjne. Pod tym pojęciem kryją się zadania, których 
realizacja wymagana jest podczas konkretnego treningu lub spo-
tkania meczowego. Cele te ulegają częstej zmianie, z czasem stając 
się coraz bardziej wymagającymi. W każdym miesiącu treningowym 
główny nacisk kładziony jest na inne zagadnienie, które oficjalnie 
podczas pierwszych zajęć nowego okresu jest przedstawiane za-
wodnikom i wspólnie z nimi omawiane. Dodatkowo trener przypo-
mina zawodnikom o tym, nad czym w szczególności mają skupić się  
w danym miesiącu, pamiętając jednocześnie o wcześniej trenowa-
nych zagadnieniach. Większość realizowanych ćwiczeń w tym czasie 
bezpośrednio nawiązuje do ustalonego wcześniej tematu, a gry ze-
społowe prowadzone pod koniec treningów mają formę wymagającą 
od zawodników realizacji miesięcznych celów szkoleniowych. Podczas 
meczów ligowych próby zagrań związanych z realizowanym w danym 
miesiącu tematem są nagradzane przez trenera słowną pochwałą, 
co dodatkowo mobilizuje zawodników do prób przenoszenia swoich 
umiejętności indywidualnych na realia meczowe. Postęp i realizacja 
założonych wcześniej zagadnień jest ciągle nadzorowana przez tre-
nera, który chcąc uzyskać jak najlepszy efekt na bieżąco wprowadza 
ewentualne zmiany w planie treningowym. Systematyczna realizacja 

i dobitne określenie celów strategicznych pozwoliło na zachowanie 
odpowiedniej atmosfery wewnątrz zespołu. Zniesienie niepotrzebnej 
presji wyników przyczyniło się do swobodnego podejścia zawodników 
do meczów ligowych, z czym na samym początku mieli spory problem, 
ponieważ wizja nieudanego meczu często paraliżowała ich poczyna-
nia. Również pod kątem dojrzałości piłkarskiej zaczęli się znacząco 
wyróżniać na tle innych zespołów. Właściwe określenie celów pomo-
gło im uzyskać pewnego rodzaju przewagę nad drużynami, z którymi 
rywalizowali w meczach ligowych. Jeśli chodzi o wypełnienie celów 
operacyjnych to miesięczna forma realizacji danego zagadnienia tre-
ningowego pozwoliła na dość wyczerpującą analizę danego tematu, 
przez co zawodnicy zaczęli szybko i dokładnie przyswajać umiejętno-
ści kształtowane w danym okresie treningowym. Takie rozwiązanie 
jest również korzystne ze względu na zawodników, którzy z różnych 
powodów mają problemy z regularnym trenowaniem. Dzięki temu 
mogą oni, choć oczywiście w mniejszym zakresie, realizować dane 
zagadnienia, co w systemie, w którym na każdym treningu realizowa-
ne jest inne zagadnienie nie byłoby możliwe. Sytuacja taka ułatwia 
również pracę trenera, ponieważ może on realizować dane zagad-
nienie zaczynając od ćwiczeń prostych, oswajających, przechodząc 
do tych trudniejszych w końcowej fazie miesiąca. Jedynym minusem 
takiego rozwiązania jest ryzyko zaniedbania kształtowania pozosta-
łych zagadnień, które nie stanowią głównego celu szkoleniowego 
w danym okresie treningowym. Czasami zdarza się pomijać aspekty 
zrealizowane w innym okresie, które wymagają sporadycznego przy-
pomnienia i utrwalenia. Akceptowanie przez trenera nawet tych nie-
udanych zagrań zawodników, które nawiązują do tematyki danego 
miesiąca, pozwala zawodnikowi na oswojenie się z danym tematem  
i daje szansę do przetestowania nowo nabytych umiejętności w wa-
runkach meczowych. Pomaga to w budowie pewności siebie i nie zraża 
w przypadku niepowodzeń, wręcz przeciwnie, mobilizuje do próbowa-
nia i systematycznego podnoszenia swoich umiejętności.

Podsumowanie

Omawiana technika zarządzania przez cele, w praktycznym 
zastosowaniu i przełożeniu na realia sportowe przyniosła w 100% 
pozytywne skutki. Kluczem w tym przypadku okazało się określenie 
odpowiednich celów dla rozwijającej się młodzieżowej drużyny spor-
towej. Właściwie sprecyzowanie pozwoliło z czasem na prawidłowe 
ukształtowanie się oczekiwanych postaw piłkarskich oraz na podnie-
sienie poziomu sportowego wewnątrz drużyny. 
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technicznym, organizacyjnym i ekonomicznym. Transport lotniczy 
obejmuje środki oraz czynności warunkujące wykonanie procesów  
w przestrzeni powietrznej (Madejski, Lissowska, Marzec 1978). Trans-
port jest ważnym elementem współczesnej gospodarki. Lotnictwo 
przyczynia się do procesu globalizacji na świecie, postępu technolo-
gicznego, technicznego oraz wzrostu innowacyjności. Zaspokajając 
potrzeby w zakresie przewozów pasażerów, ładunków oraz poczty (Ru-
cińska, Ruciński, Tłoczyński 2012). Jest kluczowym elementem elimi-
nującym różnice cywilizacyjne oraz społeczno-gospodarcze w obrębie 
państwa, regionów oraz kontynentów. Transport lotniczy wykorzystuje 
drogi lotnicze, czyli korytarze w przestrzeni powietrznej wyposażone 
w nawigację. W przeciwieństwie do dróg samochodowych oraz kole-
jowych, są to drogi naturalne. Powoduje to indywidualny charakter 
infrastruktury lotniczej, ograniczony jedynie punktowo (lotniska, środki 
kontroli ruchu powietrznego). Wpływa to bezpośrednio na ekonomikę 
usług lotniczych oraz możliwość szybkiego dostosowania się w czasie 
do potrzeb przewozowych.

Główne porty lotnicze w Polsce

Lotnisko, zgodnie z art. 2 ust. 4 Ustawy Prawo lotnicze (Dz.U.  
z 2006 r. nr 100, poz. 696 ze zm.) jest wydzielonym obszarem na lą-
dzie, wodzie lub innej powierzchni w całości lub części wykorzysty-
wany do startów, lądowań i naziemnego ruchu samolotów, wraz ze 

Wstęp

Transport lotniczy jest najmłodszą częścią światowego systemu 
transportowego oraz najszybciej rozwijającą się gałęzią transportu. 
W dużej mierze wpływa na globalizację oraz rozwój regionów. Jako 
pionierski element gospodarki, przyczynia się do jej wzrostu i rozwoju. 
Procesy umiędzynarodowienia i globalizacji powodują, iż wzrasta zapo-
trzebowanie na szybsze przemieszczanie się osób, poczty i ładunków 
na dużą skalę oraz odległości. Należy jednak zaznaczyć, że transport 
lotniczy jest jedną z najbardziej kapitałochłonnych gałęzi transportu. 
Wymaga bardzo kosztownej infrastruktury oraz środków transportu, 
które należy nieustanie modernizować. Pomimo pokonywania bardzo 
dużych odległości, transport ten jest uważany za bezpieczny oraz nie-
znacznie obciążający środowisko naturalne. Przedsiębiorstwa zwią-
zane z transportem lotniczym należą do światowej organizacji IATA 
(ang. International Air Transport Asseciation), założonej w 1945 roku 
w Hawanie (Kacperczyk 2009). Jest to światowa organizacja handlu, 
skupiająca linie lotnicze z całego świata. Jej podstawowym zadaniem 
jest wspieranie transportu lotniczego i nadzorowanie systemu bezpie-
czeństwa oraz konkurencji. Ponadto zajmuje się kontrolą ładunków 
niebezpiecznych, przyporządkowaniem kodów portom oraz liniom lot-
niczym, a także nadzoruje jednorodność biletów lotniczych. Transport 
lotniczy definiowany jest jako celowe przemieszczanie osób i ładunków 
drogą powietrzną, wyodrębnione z innych czynności pod względem 
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Analiza transportu lotniczego w Polsce w kontekście turystyki

The analysis of air transport in Poland in the context of tourism

In the economic environment, transport is responsible for the 
turnover of goods, shapes spatial management and influences the 
dynamics of production in the economy. As a factor of production it 
is creates a national income, affecting the economic growth of the 
country and regions. Every economic activity depends on transport 
activity. Transport is shaping the market, who can be considered as 
the causative factor for many phenomena and processes in the world. 
Transport is a socio-economic activity affecting, factor of development 
in production and service. It is characterized by complexity and techni-
cal and organizational connections during the movement of loads and 
people.The most efficiently developing, and at the same time enabling 
efficient long-distance transport of people and cargoes, is air trans-
port. The selected mode of transport develops around large popula-
tion centers and tourist destinations. Air transport is closely related 
to the international air market and is an integral part of it. The aim of 
the article is to show the conditions of the functioning of air transport 
in Poland. This was done on the example of the analysis of statistical 
data on changes on the air transport market in Poland and on the basis 
of the literature on the subject using the tabular-descriptive method.

Keywords: transport, airline, air transport, airport, passenger.

W środowisku gospodarczym transport odpowiada za obrót 
towarów, kształtuje gospodarkę przestrzenną oraz wpływa na dyna-
mikę produkcji w gospodarce. Jako czynnik produkcji tworzy dochód 
narodowy, wpływając na wzrost gospodarczy kraju oraz regionów. 
Każda działalność gospodarcza człowieka zależna jest od działalno-
ści transportowej. Transport odgrywa tak dużą rolę w kształtowaniu 
rynku, że można go uznać za czynnik sprawczy wielu zjawisk i proce-
sów zachodzących na świecie. Cechuje go złożoność oraz powiązania 
techniczno-organizacyjne podczas przemieszczania ładunków i osób. 
W klasyfikacji transportu można wyróżnić transport lotniczy, mor-
ski, wodny śródlądowy, kolejowy oraz samochodowy. Najsprawniej 
rozwijającym się jest transport lotniczy, rozwijając się wokół dużych 
skupisk ludności oraz miejsc turystycznych. Przewóz lotniczy jest ści-
śle powiązany z międzynarodowym rynkiem powietrznym i stanowi 
jego integralną część. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań 
funkcjonowania transportu lotniczego w Polsce. Dokonano tego 
na przykładzie analizy danych statystycznych dotyczących zmian na 
rynku transportu lotniczego w Polsce oraz na podstawie literatury 
przedmiotu wykorzystując metodę tabelaryczno-opisową. 

Słowa kluczowe: transport, linia lotnicza, transport lotniczy, lotnisko, 
pasażer.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorów.
Cytowanie: Janczuk M., Czapski G., Kruszyński M., (2018) Analiza transportu lotniczego w Polsce, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 3(29)/2018, s. 58-61, 
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znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowla-
nymi, wpisane do rejestru lotnisk (www.ulc.gov.pl/pl/lotniska 2018). 
Port lotniczy jest przedsiębiorstwem użytku publicznego wykorzysty-
wanym w celach handlowo-usługowych. Stanowi integralną część 
struktury transportowej z uwzględnieniem potrzeb mieszkańców 
i regionu. Wkomponowanie lotnisk w system transportowy miast  
i aglomeracji ma znaczący wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oraz 
sukces przedsiębiorstwa. Podstawowym jego celem jest obsługa ruchu 
pasażerskiego i towarowego. Lotniska ze względu na swoje zastosowa-
nie mogą pełnić różne funkcje specjalistyczne, jak lotniska wojskowe, 
ratownicze oraz sportowe. Porty lotnicze składają się z następujących 
elementów oraz pełnią następujące funkcje:

1. Dworzec pasażerski: obsługa celno-paszportowa, przejścia dla 
pasażerów oraz poczekalnie, służby bezpieczeństwa;

2. Dworzec towarowy: służby handlowe i celne, usługi spedytor-
skie, oddziały firm i instytucji związanych z obsługą lotniska;

3. Magazyny towarowe: sprzęt manipulacyjny;
4. Zaplecze naziemne: obsługa bagażu i ładunków, zaopatrzenie 

samolotu;
5. Budynki techniczno-usługowe: służby ratownicze, warsztaty 

i stacje paliw;
6. Urządzenia do startów i lądowań: urządzania oświetlenia oraz 

kontroli ruchu, miejsca postojowe dla samolotów, drogi star-
towe oraz miejsca postojowe dla samolotów.

W skład polskich portów lotniczych, wykorzystywanych do trans-
portu pasażerskiego, należy 15 portów. Największym dominującym 
portem w Polsce jest Lotnisko Chopina w Warszawie o nazwie topo-
nimicznej Warszawa-Okęcie. Podstawowym zadaniem przedsiębior-
stwa jest obsługa lotów pasażerskich, a także ruchu czarterowego oraz 
cargo. Jest on największym krajowym portem lotniczym oraz główną 
siedzibą spółki PLL LOT. Położony jest w odległości 8 km od centrum 
miasta na osiedlu Okęcie. W skład systemu cywilnych lotnisk wcho-
dzi również 14 lotnisk regionalnych zlokalizowanych w całej Polsce.
Pomiędzy rozwojem infrastruktury lotniczej a gospodarczym i spo-
łecznym rozwojem istnieją silne współzależności. Gospodarka tworzy 
zapotrzebowanie na przewozy towarowe, a wzrost ruchliwości i mo-
bilności ludności wpływa na przewozy pasażerskie (Tłoczyński 2012). 
Transport lotniczy wpływa znacząco na region, w którym znajdują się 
porty lotnicze. Rozwój lotnisk przyciąga inwestorów oraz wpływa pozy-
tywnie na wzrost gospodarczy regionu (Fajczak-Kowalska 2013). Rynek 
lotniczy jest jednym na najbardziej rozwojowych dziedzin transportu 
zaspokajającym potrzeby społeczno-gospodarcze XXI wieku. 

Wielkość przewozów transportem lotniczym 
w ruchu pasażerskim

Transport lotniczy jest integralną częścią systemu transportowego 
w Polsce. Przy globalizacji produkcji oraz międzynarodowej wymianie 
gospodarczej narasta potrzeba szybkiej komunikacji. Transport po-
wietrzny odbywa się wyłącznie między portami lotniczymi. Dotyczy to 
nie tylko transportu towarów, ale również komunikacji pasażerskiej. 
Transport lotniczy jest jedynym środkiem komunikacji, który umożliwia 
osiągniecie dowolnego miejsca na kuli ziemskiej w ciągu 24 godzin 
(Wojewódzka-Król, Zaloga 1998). Proces globalizacji zapoczątkowany 
w XX wieku wraz z powstaniem internetu był wynikiem również udo-

skonalenia transportu lotniczego. Pasażerski transport lotniczy odby-
wa się wyłącznie poprzez porty lotnicze świadczące usługi w zakresie 
przewozu pasażerów. Przedsiębiorstwa lotnicze są także producenta-
mi usług oferowanych oraz sprzedawanych po odpowiedniej cenie. 
Przyczynia się to również do ich poziomu użyteczności w przestrzeni 
publicznej. Transakcje handlowe realizowane są w portach lotniczych, 
gdzie jest to miejsce początkowe oraz końcowe lotniczej usługi. Lot-
niska pełnią również inne dodatkowe usługi na rzecz przewoźników 
i ich środków transportu. Nieodłącznym elementem świadczonych 
usług jest wysoka jakość oraz wysoko wyspecjalizowany personel (Tło-
czyński 2009). Porty lotnicze odgrywają ogromną rolę w dostępności 
usług przewozowych w skali miasta lub regionu, w którym są zloka-
lizowane(Wojewódzka-Król, Zaloga 1998). W tabeli 1 przedstawiono 
liczbę pasażerów oraz dynamikę zmian w polskich portach lotniczych  
w pierwszym kwartale 2017 oraz 2018 roku. 

Tabela 1. Liczba obsłużonych pasażerów w ruchu krajowym i międzynarodo-
wym (regularnym i czarterowym) w pierwszym kwartale 2017 i 2018 roku

Uwaga: dane nie uwzględniają pasażerów w ruchu tranzytowym.
Źródło:www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku/3729-statystyki-ruch-krajowy 
[20.08.2018].

Największą liczbę pasażerów w 2018 roku obsłużył port lotniczy 
Chopina w Warszawie z liczbą 3 418 730 oraz lotnisko Kraków-Balice  
z liczbą 1 405 034 pasażerów. Trzynaście z piętnastu polskich lotnisk 
wykazało wzrostową dynamikę pasażerów w porównaniu z rokiem 
2017. Największy wzrost (163,7%) w porównaniu z 2017 rokiem za-
notował port lotniczy Zielona Góra-Babimos oraz lotnisko w Lublinie 
(54,1%). W sumie porty lotnicze w Polsce obsłużyły w pierwszym kwar-
tale 2018 roku 8 724 996 pasażerów (tabela 2) i wykonały 79 991 ope-
racji lotniczych (tabela 3). W roku 2017 porty te obsłużyły 7 564 618 
pasażerów oraz zarejestrowały 71 944 operacji lotniczych. Dynamika 
w I kwartale roku 2018 wynosiła 15,3% w porównaniu z rokiem ubie-
głym. Ukazuje to rosnące zapotrzebowanie na usługi lotnicze. Analiza 
danych zawartych w tabeli 2 wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na 
transport lotniczy. Systematyczny wzrost odnotowały 13 z 15 lotnisk 
znajdujące się na terytorium Polski. Transport pasażerski jest najszyb-
ciej rozwijającą się dziedziną transportu oraz najpopularniejszą w lot-
nictwie. Globalizacja oraz powszechność podróżowania jest głównym 
czynnikiem wzrostu zapotrzebowania na transport pasażerki. Liczbę 
operacji lotniczych w polskich portach lotniczych pokazuje tabela 2. 
Analiza danych wskazuje na zwiększenie operacji lotniczych w pierw-
szym kwartale 2018 roku porównując z rokiem ubiegłym. Wzrost ope-

Nazwa portu lotniczego
Pierwszy kwartał Dynamika
2018 2017 2018/2017

1. Chopina w Warszawie 3 418 730 2 978 217 14,8%
2. Kraków – Balice 1 405 034 1 162 232 20,9%
3. Katowice – Pyrzowice 710 967 569 066 24,9%
4. Wrocław – Strachowice 596 626 548 639 8,7%
5. Poznań – Ławica 401 086 306 684 30,8%
6. Łódź – Lublinek 46 513 56 935 -18,3%
7. Gdańsk im. L. Wałęsy 981 195 877 694 11,8%
8. Szczecin – Goleniów 124 587 106 727 16,7%
9. Bydgoszcz – Szwederowo 72 075 57 244 25,9%
10. Rzeszów – Jasionka 151 166 145 302 4,0%
11. Zielona Góra – Babimos 5 471 2 075 163,7%
12. Warszawa / Modlin 682 902 660 359 3,4%
13. Lublin 109 916 71 346 54,1%
14. Radom – Sadków 0 3 111 -
15. Olsztyn- Mazury 18 728 18 987 -1,4%

Suma 8 724 996 7 564 618 15,3%
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racji lotniczych jest wynikiem otwierania nowych kierunków podróży 
oraz liczebności floty poszczególnych linii lotniczych. Zmiana preferen-
cji spędzania wolnego czasu oraz poszukiwanie przez Polaków różnych 
kierunków podróży w turystyce zagranicznej sprawiają, że dostępność 
komunikacji lotniczej jest łatwiejsza. Rynki kreowane są przez kon-
sumentów i ich potrzeby, dlatego wyróżnia się globalizację rynkową  
i sektorową (Stonehouse, Hamill, Campbell, Purdie 2001). Rozwój glo-
balizacji i międzynarodowej integracji sprzyja zwiększonej mobilności 
społeczeństwa. Pasażerski transport lotniczy wpisuję się ściśle w ten 
proces jako czynnik zależny oraz stymulujący globalizację. 

Tabela 2. Liczba operacji lotniczych w ruchu krajowym i międzynarodowym 
(regularnym i czarterowym) w pierwszym kwartale 2017 i 2018 roku

Nazwa Portu
Pierwszy kwartał Dynamika
2018 2017 2018/2017

1. Chopina w Warszawie 37 214 33 760 10,2%
2. Kraków – Balice 10 831 9 460 14,5%
3. Katowice – Pyrzowice 5 297 4 297 23,3%
4. Wrocław – Strachowice 5 448 4 993 9,1%
5. Poznań – Ławica 3 927 2 985 31,6%
6. Łódź – Lublinek 282 680 -58,5%
7. Gdańsk im. L. Wałęsy 8 385 7 922 5,8%
8. Szczecin – Goleniów 1 099 1 020 7,7%
9. Bydgoszcz – Szwederowo 604 427 41,5%
10. Rzeszów – Jasionka 1 490 1 453 2,5%
11. Zielona Góra – Babimos 154 128 20,3%
12. Warszawa / Modlin 4 232 4 039 4,8%
13. Lublin 896 474 89,0%
14. Radom – Sadków 0 178 -
15. Olsztyn- Mazury 132 128 3,1%

Suma 79 991 71 944 11,2%
Uwaga: dane nie uwzględniają pasażerów w ruchu tranzytowym.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Lotnictwa Cywil-
nego.

Przewozy ładunków transportem lotniczym

Transport lotniczy świadczy w większości usługi pasażerskie. 
Przewóz towarów odbywa się głównie dzięki wolnej przestrzeni ła-
dunkowej w bagażnikach pasażerskich samolotów rejsowych (www.
logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i spedycja/item 2018). Trans-
port towarowy odbywa się również poprzez specjalne linie lotnicze 
przystosowane tylko i wyłącznie do przewozu ładunków. Zaletą prze-
wozu lotniczego jest szybkość transportu, duży zasięg oraz wysokie 
bezpieczeństwo. Niestety transport powietrzny jest dość drogi, posia-
da ograniczenia dotyczące wagi, wymiarów i opakowania. Odpowied-
nie zabezpieczenie przesyłek w samolocie na ogół rozumiane jest jako 
pakowanie oraz odpowiednie rozmieszczenie towaru na pokładzie 
samolotu. Właściwe opakowanie poza funkcją ochronną ma również 
wpływ na cenę oraz terminowość dostawy. Podstawowym elemen-
tem bezpieczeństwa jest odpowiednie umieszczenie przesyłki na po-
kładzie samolotu. Prawidłowe rozmieszczenie ładunków towarowych 
jest istotne dla prawidłowego wykonania startu, lotu oraz lądowania. 
Każda przesyłka powinna zawierać wewnętrzne zabezpieczenia, unie-
możliwiające przemieszczanie zawartości towaru oraz posiadać spe-
cjalne oznakowania. Kolejnym wymogiem w zakresie transportu drogą 
powietrzną są odpowiednie wymiary opakowania oraz ich oznacze-
nie – znaki zasadnicze, manipulacyjne oraz informacyjne. Towarowy 
transport lotniczy w Polsce oferują przewoźnicy regularni jak: Ameri-
can Airlines, Lufthansa oraz PLL LOT (CargoLOT), oferujący regularne 
przewozy samolotami towarowymi. Transport cargo realizowany jest 
także przez małe linie lotnicze nazywane „taksówkami lotniczymi”. 

Jednym z takim przedsiębiorstw w Polsce jest SkyTaxi, oferująca 
przewozy przesyłek kurierskich, zwierząt oraz towarów niebezpiecz-
nych. Maksymalna objętość ładunku to 25 m3, a maksymalna waga 
wynosi 3 400 kg (www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i spedy-
cja/item 2018). Wielkość przewozów ładunków transportem lotniczym 
przedstawia tabela 3. 

Tabela 3. Przewozy ładunków transportem lotniczym w mln tkm

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane GUS dotyczące wielkości to-
warowego transportu lotniczego.

W 2016 roku w Polsce przetransportowano ładunki, przy których 
wielkość pracy przewozowej wyniosła 190 mln tonokilometrów. Trans-
port towarowy drogą lotniczą jest w Polsce nadal segmentem rozwojo-
wym. Udział przewozów cargo na polskim rynku stopniowo rośnie oraz 
wzrasta pozycja portów regionalnych. Każdego roku odnotowuje się 
wzrost zainteresowania transportem lotniczym. Realizowany jest on 
głównie w handlu międzynarodowym. Jego główną zaletą jest krótki 
czas realizacji przewozu. Jest to szczególnie pożądane w transporcie 
towarów wrażliwych na zmienne warunki otoczenia, posiadających 
krótki czas przydatności do użytku oraz uznanych za niebezpieczne. 
Do podstawowych towarów przewożonych transportem powietrz-
nym należą: materiały przemysłowe, poczta, leki, zwierzęta oraz to-
wary nietrwałe. Najpopularniejszym kierunkiem transportu jest trasa 
atlantycka – do Stanów Zjednoczonych i Kanady. W Europie główny-
mi kierunkami są Niemcy oraz Wielka Brytania. Dane te wskazują, że 
mimo wysokich kosztów, transport ładunków drogą powietrzną będzie 
się rozwijał. Wzrost będzie prawdopodobnie systematyczny ale powol-
ny w porównaniu z transportem pasażerskim. Najistotniejszą barierą  
w towarowym transporcie lotniczym jest koszt oraz niemożność do-
starczenie przesyłki bezpośrednio do klienta. Brak dostawy „door to 
door” jest nadal głównym ograniczeniem w rozwoju transportu to-
warowego. Przewóz towarów wymaga przeładunku oraz korzystania  
z transportu intermodalnego (Cabel, Stasiuk 2013). Towarowy trans-
port lotniczy nie rozwija się tak szybko jak pasażerski, jednak posiada 
bardzo duży potencjał na przyszłość. Podstawowymi zaletami przewo-
zu ładunków jest bezpieczeństwo towarów. Rozwój transportu pasa-
żerskiego wpływa również na funkcjonowanie transportu cargo. Ter-
minale towarowe znajdują się bowiem na terenie portów lotniczych. 
Świadczone są tam usługi załadunku, magazynowania oraz rozładunku. 
Samoloty towarowe korzystają z tej samej infrastruktury co samoloty 
pasażerskie. Wpływa to bezpośrednio na wysokie bezpieczeństwo oraz 
jakość świadczonych usług. Równomierne rozłożenie infrastruktury lot-
niczej pozwala na dostarczenie towarów w szybki sposób na obszarze 
całej Polski. Transport lotniczy realizuje ambitne cele produkcyjno-in-
westycyjne w przewozach towarów. Czas, który umożliwia skrócenie 
transportu do kilku dni lub godzin niezależnie od odległości może się 
okazać kluczowym oraz racjonalnym rozwiązaniem w transporcie lot-
niczym. 

Rok / Kraj Świat Polska

2010 182 026 114
2011 183 037 129
2012 175 051 123
2013 175 830 119
2014 184 831 146
2015 187 616 156
2016 195 162 190
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Linie lotnicze działające na terenie Polski 

Przedsiębiorstwa lotnicze świadczące usługi komunikacyjne 
między określonymi miejscowościami jako usługi regularne lub nie-
regularne nazywamy linią lotniczą. Transport realizowany jest połą-
czeniem przez pojedynczy rejs samolotem. Własność samolotu nie 
jest wymagana, gdyż zdarza się wypożyczanie statku powietrznego 
przez linie lotnicze dla zwiększenia zysków. Usługi lotnicze świadczo-
ne są przez przewoźników oraz lotniska na zróżnicowanych trasach 
i warunkach. Każde z przedsiębiorstw prezentuje własną ofertę do-
stosowaną do zapotrzebowania w miejscu i czasie. Transport lotniczy 
jest jedyną gałęzią wpływającą na regionalny, krajowy, kontynentalny 
oraz światowy system transportowy (Rucińska, Ruciński, Tłoczyński 
2012). Na globalny charakter lotnictwa wpływają następujące cechy: 
międzynarodowy zasięgi i duża prędkość, użytkowanie naturalnych 
dróg powietrznych, stosowanie międzynarodowego prawa lotniczego, 
międzynarodowe zapotrzebowanie za usługi przewozowe, możliwość 
dotarcia do każdego miejsca na świecie. Proces globalizacji dotyczy 
również polskiego transportu oraz linii lotniczych świadczących usłu-
gi na terytorium kraju. Międzynarodowy charakter oraz zależność od 
światowych trendów są nieodłącznymi elementami w tej dziedzinie 
transportu. Najpopularniejszymi liniami lotniczymi świadczącymi usłu-
gi na terytorium Polski są (www.ulc.gov.pl/pl/regulacja-rynku 2018): 
Ryanair, LOT Polish Airlines, Wizz Air, Lufthansa, EastYet, Norwegian Air 
Shuttle, KLM Royal Dutch Airline, SAS, Enter Air. Od wielu lat najpopu-
larniejszą linią lotniczą wybieraną w Polsce jest Ryanair, PLL Lot oraz 
Wizz Air. Równomierny rozkład polskich portów lotniczych oraz wybór 
linii i kierunków na terytorium Polski umożliwia dobrą komunikację 
lotniczą. Liczbę obsłużonych w polskich portach lotniczych pasażerów 
przedstawia tabela 4.

Tabela 4. Liczba pasażerów według przewoźników obsłużonych w polskich 
portach lotniczych w krajowym i międzynarodowym w ruchu regularnym

Źródło: Dane Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Analiza danych zawartych w tabeli 4 wskazuje, iż w polskich por-
tach lotniczych w 2017 roku linia Ryanair obsłużyła 10 999 801 pasa-
żerów, co stanowi 30,6% całego transportu pasażerskiego w Polsce. 
Kolejną liną jest PLL LOT z 8 480 544 pasażerów (23,6%) oraz linia lot-
nicza Wizz Air – 7 675 626 osób, co stanowi 21,3%. Dane wskazują, że 
rynek usług lotniczy w Polsce dynamicznie wzrasta. Polskie lotniska 
obsłużyły około 35,8 mln pasażerów w 2017 roku w ruchu regularnym, 
co stanowi 17,88% wzrostu w porównaniu z rokiem ubiegłym. Prze-

Przewoźnik 2017 2016

Ryanair 10 999 801 9 318 364

PLL LOT 8 480 544 6 814 850

Wizz Air 7 675 626 6 591 169

Lufthansa 2 021 041 2 026 849

EasyJet 873 914 687 126

Norwegian Air Shuttle 765 053 809 494

KLM 447 088 378 143

SAS 410 450 395 616

Enter Air 403 266 15 336

Pozostali przewoźnicy 3 815 697 3 410 082

Suma 35 892 390 30 447 029

miany na polskim rynku lotniczym pokazują tempo wzrostu oraz zakres 
popularności transportu powietrznego. Wzrost transportu w ruchu 
regularnym na poziomie 17% przedstawia lotnictwo jako najszybciej 
rozwijającą się gałąź transportu. Procesy globalizacji tylko wzmacniają 
rozwój transportu lotniczego, przez co staje się on bardziej popularny 
i dostępny na całym świecie. 

Podsumowanie

Transport lotniczy jest podstawowym ogniwem systemu trans-
portowego. Globalizacja, umiędzynarodowienie produkcji oraz na-
rastająca wymiana między odległymi zakątkami globu, wpływają na 
potrzeby szybkiej komunikacji. Związane jest to z transportem zarówno 
pasażerskim, jak i towarowym. Analizowany rodzaj transportu jest naj-
szybciej rozwijającą się gałęzią transportu na świecie oraz w Polsce. Ze 
względu na bardzo kosztowne inwestycje, rozwój infrastruktury i sieci 
połączeń jest stabilny i zrównoważony. Głównymi czynnikami decy-
dującymi o popycie na przewóz lotniczy jest czas, koszt transportu, 
bezpieczeństwo oraz duża rozległość przestrzenna obsługiwanego 
rynku. W latach 2016-2017 nastąpił wzrost przewozów pasażerskich 
oraz towarów drogą powietrzną. Na podstawie przeprowadzonej ana-
lizy można stwierdzić, że polski transport lotniczy jest silnie związany  
z międzynarodowym rynkiem lotniczym. Polska spółka PLL LOT po-
siada znaczący udział w krajowym rynku lotniczym. Przedsiębiorstwo 
sukcesywnie zwiększa flotę i otwiera nowe połączenia, zwiększając 
przy tym swoją konkurencyjność na rynku. Prognozy dotyczące zmian 
na rynku lotniczym wskazują, iż ten rodzaj transportu w Polsce oraz 
Europie Środkowo-Wschodniej będzie stale zwiększał zakres oddzia-
ływania. Umiędzynarodowienie lotnictwa jest podstawowym czynni-
kiem rozwoju wybranego rodzaju transportu.
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Turystyczny wymiar imprezy biegowej – przykład Poznania

The tourist dimension of the running event – Poznan case study

The aim of the research was to establish the profile of a sports 
tourist, an active participant of the event like Poznan Half Marathon. 
The research was carried out by means of a diagnostic survey using 
the interview technique during the 6th Half Marathon in Poznań.  
A standardized questionnaire was used. The research sample was se-
lected in a way that ensures good representativeness of the obtained 
results. Runners of the half marathon (n=350) who were tourists, 
took part in the study. The research shows that the Poznan half-mar-
athon is an attraction that is often the main motive for tourists to 
come to Poznań, moreover they stay in the city for a long time and 
use the tourist infrastructure of the city. Tourists-runners also find 
time for activities such as visiting the city, visiting the museum, par-
ticipating in a cultural event or a visit to a sports and recreational fa-
cility, etc. Research results confirm the thesis that a sports event like 
a half-marathon stimulates the development of tourism and plays  
a positive role in marketing of the place.

Keywords: half-marathon, sport tourism, image, running, running 
event.

Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie profilu tury-
sty sportowego, aktywnego uczestnika imprezy z cyklu Półmaraton 
Poznański. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycz-
nego za pomocą techniki wywiadu podczas trwania 6. Półmaratonu  
w Poznaniu. Użyto kwestionariusz wywiadu standaryzowanego. Próba 
badawcza została dobrana w sposób zapewniający dobrą reprezenta-
tywność uzyskanych wyników. W badaniu wzięło udział 350 biegaczy 
półmaratonu, którzy byli turystami. Z badań wynika, że organizacja 
imprezy sportowej typu Półmaraton Poznański jest atrakcją, któ-
ra często jest głównym motywem przyjazdu turystów do Poznania, 
ponadto zostają oni w mieście na dłużej i korzystają z infrastruktury 
turystycznej miasta. Turyści-biegacze znajdują też czas na takie aktyw-
ności jak zwiedzanie miasta, wizyta w muzeum, udział w wydarzeniu 
kulturalnym czy wizyta w obiekcie sportowo-rekreacyjnym itp. Wy-
niki przeprowadzonych badań wykazały, że impreza sportowa typu 
półmaraton stymuluje rozwój turystyki oraz odgrywa pozytywną rolę  
w marketingu miejsc.

Słowa kluczowe: półmaraton, turystyka sportowa, wizerunek, bie-
ganie, impreza biegowa.

Typ artykułu: oryginalny artykuł naukowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autorek.
Cytowanie: Poczta J., Malchrowicz-Mośko E., (2018) Turystyczny wymiar imprezy biegowej – przykład Poznania, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 3(29)/2018, 
s. 62-66, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-3-2018/RSK-3-2018-Poczta_Malchrowicz-Mosko-Turystyczny-wymiar-imprezy-biegowej.pdf
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Aktywność sportowa ludzi, wynikająca w dużej mierze z dyna-
micznego wzrostu liczby wielkich imprez sportowych, przyciągających 
rzeszę uczestników z wielu stron świata (Witek 2011), potęguje tury-
styczną mobilność społeczeństwa i wiąże się z procesami metropoli-
zacji rozwoju (Alejziak 2008: 52-66; Jałowiecki 2007: 183; Kozak 2010: 
48). Wydarzenia te wywierają znaczący społeczny, ekonomiczny, po-
lityczny i środowiskowy wpływ na dany region (McCloy 2009; Kozak 
2010). Ich organizacja stanowi istotny element produktu turystyczne-
go miast i regionów. Mimo że dla większości ich uczestników udział 
w imprezie jest głównym motywem skłaniającym do odwiedzenia 
określonego regionu lub miasta, staje się ona dodatkową atrakcją, 
wzbogacającą ofertę turystyczną aglomeracji, motorem przyciąga-
jącym potencjalnych turystów i inwestorów. Dzięki nim, miasta wy-
różniają się na tle konkurencji (Piechota 2014). Wszelkie wydarzenia 
sportowe (ang. eventy), ze względu na zasięg ich oddziaływania,  
z pomocą określonego budżetu i nakładu pracy, mają dostarczyć prze-
żyć i emocji o charakterze rekreacyjnym i społecznym (wykraczają-
cym poza codzienne doświadczenia), stymulować poczucie jedności 
wśród jego uczestników, będących celem organizatora, przy czym cel 
ten można rozpatrywać w aspekcie marketingowym, kulturalnym 
oraz psychologicznym. Ponieważ ich cechą jest interaktywność, wi-
dowiskowość, nastawienie na show i rozrywkę, identyfikacja „fanów”  
z drużynami sportowymi i poszczególnymi sportowcami oraz zdolność 
do wzbudzania zainteresowania mediów i sponsorów, są narzędziem 

komunikacji marketingowej. Służą także zaistnieniu w świadomości 
odbiorców danej destynacji jako atrakcyjnego turystycznie miejsca, 
wzmocnieniu takiego wizerunku lub też jego zmianie, jeśli uznano, 
że aktualny wizerunek odbiega od oczekiwanego. Dają nadzieję na 
promocję danego miasta i regionu przez obecnych turystów sporto-
wych i potencjalnych turystów i inwestorów w przyszłości. Dlatego 
dokładny plan i staranna organizacja, w oparciu o bezpieczeństwo 
zarówno sportowców, jak i kibiców jest bardzo ważna (Getz 1997; 
Freyer 1998; Freyer, Gross 2002; Zduniak 2010; Bączek 2011; Pio-
trowski 2012). Zwłaszcza, że dynamiczny rozwój turystyki sportowej 
pokazuje, jak daleki sport ma zasięg, jak złożonym zjawiskiem jest 
widowisko sportowe, które oddziałuje nie tylko na sportowców w nim 
aktywnie uczestniczących, ale i na biernych obserwatorów sportu (ki-
biców i tele-kibiców), a także na społeczności lokalne i turystyczne 
destynacje. Tworzy się w ten sposób grupa turystów, których celem 
jest udział w imprezie sportowo-rekreacyjnej (Piech 2003: 217). Tury-
styka sportowa jest jednym z efektów oddziaływania zjawiska sportu 
i eventów sportowych. Od ponad dziesięciu lat należy do najszybciej 
rozwijającej się dziedziny rynku turystycznego na świecie (www.bu-
sinesswire.com 2016). Szacuje się, że tylko w Stanach Zjednoczonych 
łączne dochody z turystyki sportowej wynoszą blisko 30 mld dolarów 
rocznie (Waśkowski 2015 [za:] Greenwell Danzey-Bussell, Shonk 2014: 
9). W literaturze naukowej, głównie anglo- i niemieckojęzycznej, 
można znaleźć liczne definicje tego rodzaju turystyki, a w większości 
przypadków ich autorzy (m.in. Hall 1992; Gammon, Robinson 1997; 
Gibson 1998; Gibson, Attle, Yiannakis 1998; Hinch, Higham 2001; Kur-
tzman, Zauhar 2003; Deery, Jago, Fredline 2004; Schwark 2007; Ga-
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worecki 2008; Weed, Bull 2009) zwracają uwagę na podobne cechy: 
aktywność sportowa, udział w imprezie sportowej bierny lub czynny, 
zawiera element rywalizacji, oglądanie imprez sportowych, obiektów 
sportowych itp. Definicja turystyki sportowej zaproponowana przez 
H. Gibson (1998: 155-179) brzmi: „turystyka sportowa to podróż  
w celu podejmowania aktywności sportowej dla rekreacji lub współ-
zawodnictwa, podróż dla oglądania imprez sportowych popularnych 
i elitarnych, a także podróż w celu odwiedzania słynnych atrakcji 
sportowych (tj. hale i aleje sław, parki sportowe, muzea sportu itp.)”. 
Freyer, obok wymienionych wyżej trzech grup turystów sportowych, 
wymienia dodatkowo taką grupę, której udział w wydarzeniach spor-
towych ma charakter zawodowy (biznesowy) i w jego definicji odnaj-
dujemy zawodowy aspekt turystyki sportowej. Zdaniem tego bada-
cza, za turystów sportowych można uznać również trenerów, lekarzy 
sportowych, dziennikarzy sportowych, przedstawicieli sponsorów itd. 
(Freyer 2001: 21). Bieganie stało się w ostatnich latach jednym z naj-
częściej uprawianych przez Polaków sportów. Jako najprostsza forma 
rekreacji fizycznej jest wybierana z różnych względów: dla zdrowia lub 
kondycji, dla odstresowania, dbałości o sylwetkę, poprawy wyników 
sportowych lub jeszcze innych, indywidualnych powodów. Efektem 
tego jest rosnąca liczba imprez biegowych zarówno dla zawodowców, 
jak i amatorów, w których liczba uczestników osiąga kilka, a nawet 
kilkanaście tysięcy, a areną zawodów coraz częściej są centra miast. 
Coraz więcej podróżujących, aktywnych i biernych uczestników wyda-
rzeń biegowych, decyduje się również na celowe uczestnictwo w tury-
styce. Ponadto, dynamiczny rozwój „rynku biegowego” angażuje dużą 
grupę ludzi, którzy zyskują motywację do trenowania i startowania  
w ogólnodostępnych zawodach. Mogą w nich brać udział zarówno za-
wodowi sportowcy, jak i biegacze-amatorzy, osoby o różnym poziomie 
zaawansowania. Możliwość osiągnięcia poziomu pozwalającego na 
wystartowanie w nich nie wymaga treningów na granicy wytrzyma-
łości organizmu. Biegacze podróżują po swoim regionie, kraju, świecie 
co często staje się ich życiową pasją.

Technika badań, narzędzie badawcze 
i charakterystyka badanej populacji 

aktywnych turystów sportowych (biegaczy)

Do realizacji postawionego celu badań, którym było ustalenie 
profilu turysty sportowego, aktywnego uczestnika imprezy z cyklu 
Półmaraton Poznański, wykorzystano metodę sondażu diagnostycz-
nego. Badania przeprowadzono za pomocą techniki wywiadu pod-
czas trwania 6. Półmaratonu w Poznaniu. Jako narzędzie badawcze 
użyto kwestionariusza wywiadu standaryzowanego. Próba badawcza 
została dobrana w sposób zapewniający dobrą reprezentatywność 
uzyskanych wyników. Przy określaniu liczebności próby badawczej 
wykorzystano informacje od organizatorów na temat spodziewanej 
liczby uczestników imprezy. W badaniu wzięło udział 350 biegaczy 
półmaratonu, którzy byli turystami. Z wykresu 1. możemy odczytać 
region pochodzenia badanych turystów sportowych. Turyści z Wiel-
kopolski stanowili 156 badanych osób (44,6%), większość badanych 
pochodziło spoza Wielkopolski – 169 osób (48,3%), a spoza Polski – 
7,1% czyli 25 osób. Turyści sportowi pokonali następujące dystanse, 
aby wziąć udział w półmaratonie: 95 osób (27,1%) – 21-50 km, 87 
osób (24,9%) – 51-100 km, 96 osób (27,4%) – 101-300 km, 46 osób 
(13,1%) – 301-500 km, 26 osób (7,4%) – powyżej 500 km. Pochodzi-

li oni z różnych aglomeracji (wykres 3). Pośród badanych 122 (35%) 
turystów sportowych, którzy przyjechali do Poznania w celu wystar-
towania w półmaratonie mieszka w mieście zamieszkałym przez 
10-100 tys. mieszkańców, natomiast 97 pośród badanych respon-
dentów (27,7%) mieszka na wsi. Następnie 55 osób (15,7%) mieszka  
w mieście do 10 tys. mieszkańców, 47 ankietowanych (13,4%) mieszka  
w mieście powyżej 500 tys. mieszkańców, a 30 osób (8,6%) w mieście 
o liczbie 100-500 tys. mieszkańców.

Wykres 1. Miejsce zamieszkania (turyści) / powyżej 20 km od Poznania
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Źródło: opracowanie własne, n=350.

Wykres 2. Odległość miejsca zamieszkania respondentów

Źródło: opracowanie własne, n=350.

Wykres 3. Populacja miejsca zamieszkania

Źródło: opracowanie własne, n=350.

Z badań wynika, że turyści sportowi, którzy przyjechali do Pozna-
nia to głównie mieszkańcy miast 10-100 tys. mieszkańców, a pośród 
350 badanych, aż 207 osób (59,1%) stanowią  mężczyźni. Kobiety sta-
nowiły 143 osoby (40,9%) badanych. Tylko 3 spośród ankietowanych 
(0,86%) turystów sportowych startujących w półmaratonie miało 18 
lat i mniej (wykres 4.).Okazało się, że najliczniej biegły osoby w wie-
ku 19-25 lat (141 osób – 40,29%), następnie osoby w wieku 26-35 
lat (135 osób – 38,57%), zaledwie 14% (49 osób) badanych biegaczy 
było w wieku 36-50 lat oraz 22 osoby (6,29%) było w wieku 51-70 lat. 
Żaden zawodnik nie miał powyżej 70 lat. Zatem aktywni turyści spor-
towi, którzy przyjechali do Poznania, to w przeważającej mierze osoby 
młode, pomiędzy 19 a 35 rokiem życia. Stanowiły one zdecydowaną 
większość wśród badanych – 276 osób (78,86%). Z analizy zebranych 
danych wynika, że w większości były to osoby z wykształceniem wyż-
szym magisterskim – 153 osoby (43,7%) (wykres 5).
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Wykres 4. Wiek respondentów (n=350)

Źródło: opracowanie własne, n=350.

Wykres 5. Wykształcenie badanych aktywnych turystów sportowych

Źródło: opracowanie własne, n=350.

Wykształcenie wyższe zawodowe zadeklarowało 76 osób (21,7%), 
średnie – 112 osób (32%), zawodowe – 8 (2,3%), a podstawowe jed-
na osoba – 0,3%. Wśród badanych były 193 osoby czynne zawodowo 
(55,1%), a także 116 studentów (33,1%). Pokazuje to wykres 6. Okaza-
ło się także, że ponad połowa biegaczy, aż 182 badanych (52%) brała 
udział w Półmaratonie Poznańskim po raz pierwszy, 91 ankietowanych 
(26%) po raz drugi, 51 osób (14,3%) po raz trzeci i 23 biegaczy (6,6%) 
po raz czwarty. Prawie połowa badanych brała udział w półmarato-
nie kolejny raz – to istotne dane z turystycznego punktu widzenia. 
Z wykresu 7. wynika, że prawie 60% respondentów, czyli 210 na 350 
badanych deklaruje zamiar wystartowania w półmaratonie poznań-
skim ponownie. Nikt nie stwierdził, że zdecydowanie nigdy więcej nie 
weźmie udziału w tej imprezie.

Wykres 6. Aktualna sytuacja zawodowa respondentów

Źródło: opracowanie własne, n=350.

Wykres 7. Zamiar ponownego udziału w półmaratonie w Poznaniu

Źródło: opracowanie własne, n=350.

Motywy przyjazdu do Poznania i aktywność tury-
styczna respondentów

Badani turyści sportowi (n=350), aktywni uczestnicy 6. Półma-
ratonu w Poznaniu w zdecydowanej większości, aż 336 osób (96%), 
określili swój główny motyw przyjazdu do Poznania i był to udział  
w półmaratonie. Znaczna liczba badanych (146 osób – 41,7%) zatrzy-
mała się w mieście na dwa dni (wykres 8). Turyści jednodniowi to 
84 badane osoby, czyli około ¼ aktywnych uczestników półmarato-
nu (24%). Ponad ¾ uczestników półmaratonu spędziła w Poznaniu 
więcej niż jeden dzień (266 badanych – 76%). Największy odsetek, 
bo 146 badanych turystów sportowych (41,7%), spędził w Poznaniu 
dwa dni, 62 badanych (17,7%) – trzy dni, a 58 osób (16,6%) – cztery 
dni lub więcej. Zatem okazuje się, że Półmaraton w Poznaniu stwarza 
możliwości do zatrzymania gości w mieście na dłużej niż jeden dzień. 
Dlatego zostali oni zapytani o powody przedłużenia pobytu w Pozna-
niu. Z odpowiedzi respondentów wynika, że co piąta badana osoba 
(71 osób – 20,3%) została na dłużej ze względu na imprezy towarzy-
szące półmaratonowi. Gdyby imprezy były jeszcze atrakcyjniejsze, ta-
kich osób mogłoby być więcej, lub mogłyby spędzić w mieście jeszcze 
więcej dni. Prawie co trzecia badana osoba (111 – 31,6%) spędziła  
w Poznaniu więcej niż jeden dzień ze względu na atrakcyjność mia-
sta. Sportowcy najczęściej na miejsce swojego noclegu wybierali dom 
rodziny/znajomych (124 osoby). Jednak blisko 53 badanych zatrzy-
mało się w pensjonacie (15%), a prawie co dziesiąty badany (9,4%, 
33 osoby) w hotelu */**/***. Około 5% czyli 16 osób zatrzymało się 
w hotelu ****/*****, natomiast 83 respondentów (23,7%) w ogóle 
nie skorzystało z noclegu w Poznaniu (widocznie odległość z miejsca 
zamieszkania umożliwiała szybki powrót do domu na noc). Natomiast 
42 turystów sportowych (12%) skorzystało też z innych możliwości 
noclegu, m.in.: hala sportowa (6), hostel (6), kwatera prywatna (5), 
wynajęte mieszkanie (4), akademik AWF (3). Zatem 102 ankietowa-
nych (29,2%) skorzystało z poznańskiej bazy hotelowo-noclegowej 
dzięki udziałowi w półmaratonie. 

Wykres 8. Ilość dni spędzonych w Poznaniu przez badanych biegaczy

Źródło: opracowanie własne, n=350.

Wykres 9. Miejsce zatrzymania się na noc 

Źródło: opracowanie własne, n=350.
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Ponad połowa uważa, że zdecydowanie to wydarzenie sportowe 
zapisało się w Poznaniu i jest z nim kojarzone, „raczej tak” uważa 
ponad 30 % respondentów czyli 105 osób. Zaledwie 12 badanych 
(3,5%) uważa, że na to potrzeba czasu i organizatorzy mają na to 
szansę, aby Półmaraton stał się wizytówką miasta.

Podsumowanie

Przeprowadzone badania pośród 350 turystów sportowych, 
biegaczy, aktywnych uczestników 6. Poznań Półmaratonu pozwoliły 
określić profil aktywnych turystów sportowych, uczestników imprezy 
biegowej i pokazały, że:

• większość turystów sportowych stanowiły osoby spoza 
Wielkopolski, z miast posiadających pomiędzy 10 a 100 ty-
sięcy mieszkańców;

• wśród badanych turystów dominowali mężczyźni; 
• aktywni turyści sportowi, którzy przyjechali do Poznania to 

w przeważającej mierze osoby młode (pomiędzy 19 a 35 
rokiem życia), z wyższym i wyższym zawodowym wykształ-
ceniem; przeważnie czynne zawodowo oraz studenci. 

Badania wykazały również, że impreza sportowa typu półma-
raton może być atrakcją turystyczną miasta i głównym motywem 
przyciągającym do niego turystów. Półmaraton w Poznaniu stwarza 
możliwości do zatrzymania gości w mieście na dłużej niż jeden dzień, 
a ponad 29% badanych turystów skorzystało z poznańskiej bazy ho-
telowo-noclegowej dzięki udziałowi w imprezie. Wynik ten mógłby 
być wyższy, nie zmienia to jednak faktu, że hotelarze czerpią zyski  
z organizacji imprezy sportowej w Poznaniu. Ponadto, 4/5 aktywnych 
turystów sportowych podjęło w mieście dodatkową aktywność tury-
styczną przy okazji udziału w półmaratonie poznańskim. To bardzo 
wysoki wynik zwłaszcza z uwagi na fakt, że sportowcy skupiają się 
głównie na starcie w zawodach i przygotowaniach do niego, zatem 
nie dysponują dużą ilością czasu wolnego w trakcie trwania imprezy. 
Chyba, że zdecydują się przyjechać do miasta znacznie wcześniej lub 
zostać w nim jeszcze po zakończeniu imprezy. Aktywni uczestnicy pół-
maratonu korzystają z dodatkowych atrakcji oraz infrastruktury tury-
stycznej miasta Poznania, na przykład korzystają z usług poznańskich 
restauracji oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. Dzięki turystyce 
sportowej rozwijają się też w mieście inne formy turystyki – na przy-
kład turystyka kulturowa – m.in. eventowa, muzealna (zwiedzanie 
miasta, wizyta w muzeum, udział w wydarzeniu kulturalnym itp.). 
Większość badanych uznała, że organizacja takiej imprezy, która na 
stałe wpisana jest w roczny kalendarz imprez sportowych w Poznaniu 
wpływa na pozytywny wizerunek miasta oraz stała się jego wizytów-
ką. Półmaraton Poznański jest zatem atrakcją, której uczestnicy stają 
się też „typowymi” turystami, którzy znajdują czas na takie aktywno-
ści jak np. zwiedzanie miasta, wizyta w muzeum, udział w wydarzeniu 
kulturalnym czy wizyta w obiekcie sportowo-rekreacyjnym itp. Wyniki 
te są potwierdzeniem zachowań turystów sportowych, które zostały 
opisane w Raporcie World Travel Market (2011). Są też niezaprze-
czalnym potwierdzeniem tego, że impreza sportowa typu półmaraton 
stymuluje rozwój turystyki. Takie zależności nie są zatem zarezerwo-
wane tylko dla mega eventów sportowych typu igrzyska olimpijskie 
czy największe turnieje futbolowe.

Wykres 10. Rodzaje aktywności turystycznej (n=290)

Źródło: opracowanie własne, n=290.

Z przeprowadzonych badań wynika, że aż 290 osób podjęło w mieście 
dodatkową aktywność turystyczną (82,9%), choć 60 osób (17,1%) nie 
podjęło takiej aktywności (wykres 10). Aż 245 osób czyli 70% bada-
nych odpowiedziało, że przy okazji udziału w półmaratonie skorzy-
stało również z możliwości zwiedzania miasta. Z usług poznańskich 
restauracji skorzystała ponad połowa osób. Na zakupy wybrało się 
118 osób (33,8%). Prawie co dziesiąta osoba odwiedziła obiekt spor-
towo-rekreacyjny (basen itp.), natomiast 9,3% czyli 33 badane osoby 
wzięły udział w wydarzeniu kulturalnym (teatr, koncert itp.). Do mu-
zeum wybrało się 18 spośród badanych sportowców – 5,2%. 

Wpływ Półmaratonu Poznańskiego na wizerunek 
Miasta Poznania w opinii turystów sportowych 

Zdecydowana większość respondentów (n=350) uważa, że pół-
maraton w Poznaniu wywiera pozytywny wpływ na wizerunek miasta 
(wykres 11.). Jest to aż 326 osób (93,1%). Zaledwie 5,4% uważa, że 
impreza takiego wpływu nie ma. Jest to 19 na 350 ankietowanych. 
Dodatkowo, ponad połowa badanych – 190 osób (54,3%), uznała Pół-
maraton Poznański za wizytówkę miasta. 

Wykres 11. Zamiar ponownego udziału w półmaratonie w Poznaniu

Źródło: opracowanie własne, n=350.

Wykres 12. Półmaraton Poznański jako wizytówka Miasta Poznania w świe-
tle przeprowadzonych badań

Źródło: Opracowanie własne, n=350.
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Sport na granicy życia i śmierci. 
O kontratypie ryzyka sportowego słów kilka

Sport on the border of life and death. 
A few words about the sport risk justification

As members of a physically active society, we are often witness-
ing risky situations that are caused by athletes. This article briefly ex-
plains what is sport risk justification about. First, the author tried to 
clarify what the concept of justification in general is based on, taking 
into account the structure of justifications generally recognized in 
Polish legal sciences. Secondly - the subject of the article was the very 
construction of the sports risk justification, and thus the assumptions 
of the justification. The third part is to bring the reader closer to how 
the application of a sports risk justification might look in practice. 
The study is crowned with case-law observations and author’s con-
clusions.

Keywords: sport, life nad death, justification, sport risk, criminal 
law.

Jako członkowie aktywnego fizycznie społeczeństwa, jesteśmy 
niejednokrotnie świadkami sytuacji ryzykownych, których sprawcami 
padają sportowcy. Niniejszy artykuł wyjaśnia pokrótce na czym polega 
kontratyp ryzyka sportowego. Autor po pierwsze starał się wyekspli-
kować, na czym opiera się pojęcie kontratypu w ogóle, uwzględniając 
przy tym strukturę kontratypów uznawaną powszechnie w polskich 
naukach prawnych. Po drugie – przedmiotem artykułu była sama kon-
strukcja kontratypu ryzyka sportowego, a więc założenia kontratypu. 
Trzecią część stanowi przybliżenie czytelnikowi tego, jak zastosowanie 
kontratypu ryzyka sportowego może wyglądać w praktyce. Opracowa-
nie wieńczą uwagi orzecznicze oraz konkluzje autorskie.

Słowa kluczowe: sport, życie i śmierć, kontratyp, ryzyko sportowe, 
prawo karne.

Typ artykułu: przeglądowy.
Źródło finansowania badań i artykułu: środki własne Autora.
Cytowanie: Kwasiński O., (2018) Sport na granicy życia i śmierci. O kontratypie ryzyka sportowego słów kilka, „Rynek-Społeczeństwo-Kultura” nr 3(29)/2018,  
s. 67-70, https://kwartalnikrsk.pl/Artykuły/RSK-3-2018/RSK-3-2018-Kwasinski-Sport-na-granicy-zycia-ismierci-kontratyp-ryzyka-sportowego.pdf
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Wstęp 
Kontratyp ustawowy a pozaustawowy

Pierwszy człon intytulacji niniejszego opracowania może za-
powiadać, że artykuł traktuje o dyscyplinach sportowych, których 
uprawianie obarczone jest ryzykiem utraty życia lub też omawiać 
on może konkretne sytuacje sportowe z owym ryzykiem związane 
(np. wejście wspinaczkowe na Mount Everest). Tak też jest po części. 
Dzieje się tak, ponieważ tematyka tzw. kontratypu ryzyka sportowe-
go immanentnie związana jest z (jak się później okaże) rodzajami ak-
tywności fizycznej ryzykownymi per se. Dla uściślenia jednak warto 
dodać, że dyscypliny o jakich mowa zakładają możliwość popełnie-
nia czynu wobec poszkodowanego przez sprawcę. Kontratyp ryzyka 
sportowego jako kategoria prawnokarna wyklucza więc naturalnie 
z zakresu swojej deskrypcji sytuacje, w których dochodzi do nie-
szczęśliwych, sportowych wypadków bez udziału osób trzecich (np. 
upadek w przepaść przez himalaistę wskutek poślizgnięcia się na 
skale). Tym samym dochodzimy do konkluzji, że sam tekst również 
wyłącza opis ww. niefortunnych zdarzeń, uznając takie opisy za bez-
przedmiotowe. Warto choćby wspomnieć na wstępie o tym, czym 
in abstracto jest kontratyp oraz jakie podziały strukturalne wśród 
tego pojęcia wyróżniamy. Takich okoliczności jest, wbrew pozorom, 
całkiem sporo. Okoliczności te mogą mieć charakter faktyczny – np. 
nieustalenie tożsamości sprawcy przestępstwa poprzez nieudolność 
działania organów ścigania, a także charakter prawny – dla przykładu: 
immunitety poselskie (Gardocki 2015: 116). Wydaje się, że najbar-
dziej istotne ze wszech miar jest wyłączenie odpowiedzialności karnej 
sprawcy ze względu na okoliczności o charakterze prawnym, jakimi są 
okoliczności wyłączające przestępność czynu. Spośród nich wyróżnić 
możemy czynniki: wyłączające bezprawność czynu; wyłączające winę; 
wyłączające społeczną szkodliwość czynu (Gardocki 2015: 116-117). 

Ze względu jednak na to, iż przedmiotem bieżącego artykułu pozo-
staje kontratyp ryzyka sportowego, czy też szerzej – ryzyko sporto-
we, okolicznościami będącymi w zakresie naszego zainteresowania 
są wyłącznie te, które wyłączają bezprawność czynu. Jako synonim 
okoliczności wyłączających bezprawność czynu zostało wprowadzo-
ne w nauce prawa karnego przez W. Woltera pojęcie „kontratypu” 
właśnie (Wolter 1973). Oprócz kontratypu ryzyka sportowego, do 
kręgu omawianych okoliczności zaliczyć możemy m.in.: stan wyż-
szej konieczności, czynności związane z leczeniem pacjenta, zgodę 
dysponenta dobrem, obronę konieczną, zwyczaj czy ostateczną po-
trzebę (Gardocki 2015: 117). Najistotniejszy z punktu widzenia me-
ritum tego rozdziału jest jednak podział na kontratypy kodeksowe 
(opisywane w treści kodeksu karnego) i pozakodeksowe (zawarte  
w innych ustawach niż kodeks karny) (Cegliński 2015: 48) oraz usta-
wowe i pozaustawowe. Kontratypami ustawowymi są takie okolicz-
ności, które wyłączają bezprawność czynu i zostały expressis verbis 
wyrażone w ustawie. Dla nadania miana „ustawowości” danego kon-
tratypu nie jest konieczne, aby dana okoliczność została określona 
w kodeksie karnym. Wszak mimo tego, iż kodeks karny jest co prawda 
aktem normatywnym gromadzącym w części szczególnej i części woj-
skowej znakomitą partię czynów zabronionych w ogóle, to należy pa-
miętać, że „kodeks karny” jest pojęciem węższym zakresowo od ter-
minu „ustawa”. Co za tym idzie – kontratypem ustawowym może być 
kontratyp wyrażony zarówno w kodeksie karnym, jak i innej ustawie. 
Ważne jedynie, aby „depozytariuszem” takiej okoliczności wyłącza-
jącej była ustawa, a nie akt hierarchicznie podrzędny ustawie, jakim 
jest np. rozporządzenie. Do grona kontratypów ustawowych zaliczyć 
możemy np. obronę konieczną, stan wyższej konieczności czy też osta-
teczną potrzebę. Kontratypami pozaustawowymi są zaś – a contrario 
względem powyższego – takie sytuacje wyłączające bezprawność 
czynu, które nie zostały opisane przez ustawodawcę wprost. Co cie-
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nawet utratę życia (Cegliński 2015: 49, zob. Stefański 2009). Na tym 
etapie należałoby się zastanowić, jakie czyny przestępne konkretnie 
mogłyby odpowiadać kontratypowi ryzyka sportowego. Podaje się, iż 
mogłyby to być: naruszenie nietykalności cielesnej współzawodnika 
(tu: art. 217 k.k.); spowodowanie lekkiego lub średniego uszczerbku 
na zdrowiu współzawodnika (tu: art. 157 k.k.); spowodowanie cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu współzawodnika (art. 156 k.k.); wreszcie 
– nieumyślne spowodowanie śmierci współzawodnika (art. 155 k.k.) 
(Cegliński 2015: 47). Można by w tym miejscu posłużyć się anegdotą 
z kinematografii. Wielu z nas pamięta zapewne scenę z filmu Rocky IV, 
w której postać Ivana Drago grana przez Dolpha Lundgrena pozbawia 
życia w pojedynku bokserskim Apollo Creeda, granego przez Carla 
Weathersa. Przenosząc ten casus na nasze rodzime warunki, gdyby 
tamtejsza walka nie odbywała się w Las Vegas, tylko np. w Warszawie, 
można by przyznać, że Ivan Drago uniknąłby odpowiedzialności karnej 
za nieumyślne spowodowanie śmierci przeciwnika, korzystając wła-
śnie z dobrodziejstwa tzw. ryzyka sportowego. Oczywiście linia obrony 
Drago skupiająca się na kwestii ryzyka sportowego byłaby zasadna, 
gdyby oskarżony, zgodnie z zasadą terytorialności z art. 5 k.k., odpo-
wiadał karnie przed polskim sądem. Nakreśliliśmy już, w jaki sposób 
kształtuje się struktura quasi-instytucji, jaką jest kontratyp ryzyka 
sportowego, czy też – jak piszą niektórzy – kontratypu dopuszczalnego 
ryzyka sportowego. Pora zatem unaocznić, w jaki sposób sprawcy czy-
nów zabronionych, których przedmiotem ochrony jest ludzkie zdro-
wie lub życie, wykorzystują lub mogą wykorzystywać przedmiotowy 
kontratyp. Posłużą ku temu wybrane egzemplifikacje.

Odpowiedzialność sprawców 
za czyn popełniony w ramach kontratypu ryzyka 

sportowego na podstawie przykładów

Bardzo dobrym przykładem, który posłużyć może w dyskursie nt. 
wykorzystania kontratypu ryzyka sportowego jest abstrakcyjny casus 
faulu w piłce nożnej (Nowakowska, Osiński 2016: 7 i n.). Otóż, jak 
słusznie podnosi się w piśmiennictwie – biorąc pod uwagę przesłan-
ki zastosowania kontratypu ryzyka sportowego, a mam tu na myśli 
głównie przytaczany wyżej przez Ceglińskiego warunek czynu ukie-
runkowanego na cel sportowy – faul stanowić będzie czyn przestępny 
wtedy, kiedy ukierunkowany będzie na działanie nie sportowe, a kry-
minalne. Dzieje się tak wtedy, gdy zawodnik wślizguje się nogą w nogi 
zawodnika drużyny przeciwnej nie po to, aby odebrać mu piłkę i tym 
samym zyskać sportową przewagę, ale po to, aby zawodnik z drużyny 
przeciwnej odniósł w wyniku wślizgu kontuzję i został wyeliminowany 
z gry (Por. Nowakowska, Osiński 2016: 7 i n.). Jednym z innych przy-
kładów, który można poruszyć na bazie warunku zgodności danego 
czynu z regułami gry, jest omawiany już tutaj przykład boksu. Otóż 
w momencie, w którym zawodnik wyprowadza cios w stronę prze-
ciwnika z zamiarem osłabienia oponenta i tym samym – szybszego 
zakończenia walki, a przeciwnik doznaje wskutek tego czynu np. pęk-
nięcia łuku brwiowego, mamy do czynienia z sytuacją, w której można 
zastosować kontratyp ryzyka sportowego (przy założeniu, że zostały 
spełnione wszystkie inne niezbędne warunki ku możliwości zastoso-
wania rzeczonej instytucji w tej sytuacji). Z innym przypadkiem mamy 
do czynienia, kiedy pięściarz wyprowadza cios w kierunku przeciwnika 
z bezpośrednim lub ewentualnym nawet zamiarem spowodowania 
szkody na zdrowiu przeciwnika. W powyższym przykładzie sytuacja 

kawe – są to sytuacje, które nie stanowią desygnatu słów nie tylko 
ustaw, ale także i wszelkich innych aktów normatywnych (w tym ra-
tyfikowanych umów międzynarodowych). Co za tym idzie – z czysto 
lingwistycznego punktu widzenia można by się pokusić o stwierdze-
nie, że wyróżniamy kontratypy ustawowe i pozaprawne bądź nawet 
kontratypy legalne i pozalegalne. Taka nomenklatura byłaby wskazana 
nawet biorąc pod uwagę, iż początku kontratypów pozaustawowych 
należy szukać w głosach wybranych przedstawicieli nauki prawa kar-
nego – wszak w polskim porządku prawnym literatura prawnicza nie 
stanowi źródeł prawa, choć opracowywana jest przez prawników. 
Tym samym z całą pewnością trafnym byłoby zastąpienie terminu 
„kontratyp pozaustawowy” pojęciem „kontratyp pozaprawny”. Do 
kontratypów pozaustawowych zaliczyć możemy przedmiotowy kon-
tratyp ryzyka sportowego, czy też kontratyp zwyczaju. O czym należy 
koniecznie wspomnieć – w doktrynie prawa karnego istnieje spór co 
do tego, czy kontratypy pozaustawowe w ogóle istnieją. A. Zoll stoi 
na stanowisku, iż uznawanie danej sytuacji za wyłączającą bezpraw-
ność czynu, kiedy owa sytuacja nie została wyraźnie wysłowiona przez 
ustawodawcę, powoduje przede wszystkim, że judykatywa wkracza 
kompetencyjnie w prerogatywy władzy ustawodawczej, co w polskim 
systemie civil law jest niedopuszczalne (Zoll, Wróbel 2010). Do poglą-
du tego przychylał się też A. Marek (2009). Jednak osobiście stoję na 
odmiennym stanowisku. Prawo (w tym prawo karne) winno podlegać 
ciągłej refleksji i równie permanentnym modyfikacjom w odpowie-
dzi na wyzwania, które stawia przed nim ewoluujące życie społeczne. 
Jeśli więc polski legislator „zapomniał” o uregulowaniu tak ważkich 
kwestii, jak wyłączenie odpowiedzialności karnej sportowców za czy-
ny zabronione przez ustawę pod groźbą kary, to jestem zdania, iż taka 
właśnie problematyka słusznie znajduje swoje miejsce w przedmiocie 
badań naukowych, z których to sędziowie korzystać mogą, lecz nie 
muszą. Poza tym istnienie kontratypów pozaustawowych w mojej 
ocenie niejako „ubogaca” możliwości obronne potencjalnych podej-
rzanych w procesach karnych. Procesy te bowiem, nie ma co ukrywać, 
ze względu na silnie inkwizycyjne i kluczowe dla biegu całego proce-
dowania postępowanie przygotowawcze, w sposób istotny pozbawia-
ją dziś obywatela możliwości realnej i efektywnej obrony procesowej. 

Konstrukcja ryzyka sportowego

Przede wszystkim należy stwierdzić, że skoro kontratyp ryzyka 
sportowego nie został uregulowany przez ustawodawcę, to filary kon-
strukcji tego pojęcia trzeba wyznaczyć samemu. Próby takiej doko-
nuje paru autorów. Jednym z nich jest A. Gubiński, który wylicza trzy 
warunki zastosowania rzeczonej konstrukcji, a są nimi: przyzwolenie 
dla uprawiania konkretnej gałęzi sportu; zgodność czynu, mającego 
stać się przedmiotem kontratypu, z zasadami danej dyscypliny spor-
towej; czyn kontratypowy musi zostać dokonany z ukierunkowaniem 
na realizację celu sportowego, a nie celu przestępnego (Cegliński 
2015: 49). Katalog ten stanowi pole do dywagacji, a raczej swojego 
rodzaju obszar modyfikacji w różnego rodzaju głosach doktryny na 
ten temat. Zasadniczą różnicą pomiędzy wyżej przedstawioną gru-
pą czynników, a innymi propozycjami z literatury, jest to, że u innych 
specjalistów pojawia się bardzo istotny postulat zgody hipotetycznego 
pokrzywdzonego na uprawianie danej dyscypliny sportowej wiążą-
cej się z ryzykiem, co nie jest równoznaczne semantycznie ze zgodą 
takiego człowieka na faktyczne doznanie uszczerbku na zdrowiu, czy 
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w dostatecznie dobry merytorycznie sposób meandry sportów, czy 
też sztuk walki. Tym samym – w przytoczonym przykładzie dotyczą-
cym boksu biegły ów mógłby wyeksplikować, czy w danym przypadku 
sprawca czynu zabronionego wyprowadził cios w kierunku przeciw-
nika w ramach reguł gry, czy poza nimi. W zależności więc od orze-
czenia biegłego sądowego mielibyśmy do czynienia albo z „czynem 
kontratypowym-sportowym” albo z „czystym czynem zabronionym”. 
Jednym z innych przykładów powoływanych przez literaturę jest pro-
wadzenie pojazdu w ramach zorganizowanych zawodów sportowych 
(Nowakowska, Osiński 2016: 5). Osoba kierująca samochodem pod-
czas wyścigów, przekraczająca (nawet w sposób znaczny) prędkość 
na drodze w terenie zabudowanym nie zostanie ukarana mandatem 
karnym za wykroczenie. Dzieje się tak dlatego, że ww. czyn zabroniony 
dokonany zostaje podczas zawodów sportowych lecz nie tylko (No-
wakowska, Osiński 2016: 5). Celem tak szybkiej jazdy samochodem 
w tym przypadku jest bowiem nie jak najszybsze dotarcie z punktu 
A do punktu B bez względu na konsekwencje prawne i faktyczne, 
lecz szybsze dotarcie z punktu A do punktu B aniżeli współzawod-
nik, po to, aby wygrać zawody. Należy jednak pamiętać, iż działanie 
w warunkach sportowych jest budowane w tym przypadku nie tylko 
przez sam fakt uczestnictwa w kompetycji. Bardzo istotne znaczenie 
ma także sposób organizacji takich rozgrywek. Trasa, jaką pokonują 
kierowcy rajdowi z zazwyczaj zawrotną prędkością, jest zawsze od-
powiednio zabezpieczona, a przede wszystkim wyłączona z użytku 
dla innych uczestników ruchu. To odróżnia legalne zawody sportowe 
od np. nielegalnie zorganizowanych, nocnych wyścigów samochodo-
wych. Powróciwszy na chwilę do pięściarstwa, należy przypomnieć 
przypadek odgryzienia przez Mike’a Tysona kawałka małżowiny usznej 
Evanderowi Holyfieldowi w walce bokserskiej w Las Vegas w 1997 
roku (https://sportowefakty.wp.pl/boks/696089/to-byl-wielki-skan-
dal-jak-tyson-odgryzl-ucho-holyfieldowi 2018). Jest to bodaj najbar-
dziej sztandarowy w historii sportu przykład przekroczenia reguł gry 
i dokonania czynu zabronionego, który nie może zostać uznany za 
dokonany w warunkach dopuszczalnego ryzyka sportowego. Pomija-
jąc sam czyn sprawcy (M. Tysona), poszkodowany w tym przypadku  
E. Holyfield przystępując do walki, na pewno nie wyrażał dorozumia-
nej zgody na to, aby w wyniku walki stracić kawałek ciała. 

Orzecznictwo

Należy zgodzić się z tym, że polskie orzecznictwo sądów po-
wszechnych dotyczące kontratypu ryzyka sportowego jest stosun-
kowo ubogie (Por. Bendig 2016). Tym niemniej można przytoczyć 
kilka ojczystych judykatów statuujących kontratyp ryzyka sportowe-
go wśród okoliczności wyłączających bezprawność czynu. Prawni-
cy wielokrotnie zdają się, w mojej ocenie – niesłusznie, zapominać 
o starszych (jeszcze przedwojennych): orzecznictwie i literaturze. 
„Udowadnia” to Sąd Najwyższy w wyroku z 1938 roku stwierdziw-
szy, że: „Przyjąć, należy, iż uczestnik stosujący się do obowiązujących 
reguł gry, nieprzekraczający wyraźnych lub wynikających z zasad gry 
zakazów i kierujący się w swym działaniu tylko celami sportowymi, 
działa prawnie. […]” (Wyrok SN z 27 kwietnia 1938 r., II K 2010/37, 
OSN(K) 1938, nr 12, poz. 284). Warto przytoczyć także wyrok, w któ-
rym Sąd Najwyższy stwierdził, że: „Uprawianie pewnych gałęzi sportu 
związane jest z ryzykiem. Istnieją ścisłe reguły gry czy walki, których 
przestrzeganie ma na celu zmniejszenie do minimum niebezpieczeń-

jednak nieco się komplikuje z przyczyn, wydawać by się mogło, stricte 
dogmatycznych i „technicznych”. Przede wszystkim bowiem pewną 
znamienną cechą sportów walki (a do takich zalicza się także boks) 
jest to, że sporty te wiążą się nierozerwalnie z zadawaniem przeciwni-
kowi cierpienia fizycznego. Przy czym pamiętajmy, że kontratyp ryzyka 
sportowego może być zastosowany przy przestępstwach m.in. takich, 
jak spowodowanie uszczerbku na ludzkim zdrowiu trwającego powy-
żej 7 dni. Pojawia się zatem pytanie, jak wykazać, że bokser co prawda 
uderzył przeciwnika, ale nie w zamiarze spowodowania u tego prze-
ciwnika uszczerbku na zdrowiu, lecz w zamiarze ściśle sportowym, 
realizując po prostu cele gry i chcąc wygrać pojedynek? To zadanie 
niezmiernie trudne, biorąc pod uwagę, iż celem wielu sportów walki, 
przy tzw. pojedynkach jeden na jeden, jest wygrana poprzez poko-
nanie przeciwnika. Do owego pokonania przeciwnika zaś dochodzi 
faktycznie wtedy, kiedy oponent zada przeciwnikowi bardziej dotkliwe 
cierpienie niż to, które sam otrzymał. Cierpienie takie wiąże się z ko-
lei (szczególnie w przypadku boksu) z pojawieniem się na ringu krwi 
i ran zawodników – w przywołanym przypadku cierpienie praktycznie 
równa się obrażeniom ciała w postaci otwartych ran, siniaków lub in-
nych uszczerbków zdrowotnych (przynajmniej pod koniec pojedynku). 
W przypadku art. 156 § 1 k.k. nie mamy problemu, ponieważ strona 
przedmiotowa, a konkretnie – czynność wykonawcza została opisana 
przez ustawodawcę dość szczegółowo i stosunkowo ostro („pozbawie-
nie człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia; spowodo-
wanie [czyjegoś] ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub 
długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psy-
chicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w za-
wodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała” 
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 
1600)). Jednak wszystko zaczyna ulegać komplikacjom w przypadku 
art. 157 § 1 i 2 k.k. – tutaj legislator był bardziej enigmatyczny, wpro-
wadzając takie sformułowania, jak np. „naruszenie czynności narządu 
ciała lub rozstrój zdrowia, inny niż określony w art. 156 § 1” czy też 
„naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie 
dłużej niż 7 dni”. Aby wyjść dalej ku naszym rozważaniom, należałoby 
zdekodować te nieco nieostre frazy. W pewien sposób przysługę czyni 
nam w tym przypadku doktryna prawa karnego. V. Konarska-Wrzo-
sek uważa, że o charakterze określonych naruszeń czynności ciała po-
szkodowanego każdorazowo powinien decydować specjalista-lekarz 
w swoim orzeczeniu lekarskim (Konarska-Wrzosek 2019). Biorąc pod 
uwagę powyższe – czy o tym, że sprawca czynu przestępnego może 
bądź nie może powoływać się w swojej argumentacji na kontratyp 
ryzyka sportowego, ma decydować rodzaj naruszeń zdrowia, których 
doznał poszkodowany? Wydaje się, że nie. Bowiem mimo tego, że 
doktryna sama nie wyjaśnia, czym jest „rozstrój zdrowia trwający nie 
dłużej niż 7 dni”, należy przyjąć, iż takim „rozstrojem zdrowia” jest tak-
że siniak. A wiadomym jest, że do posiniaczenia dochodzi w zasadzie 
zawsze, kiedy uderzenia dokonuje zawodowy, bądź nawet amatorski 
sportowiec. Biorąc powyższe pod uwagę, najbardziej prawdopodobną 
okolicznością będącą „języczkiem u wagi” może pełnić w tym przy-
padku każdorazowa opinia biegłego z zakresu sportów walki. Przecięt-
nego obywatela może to dziwić, lecz tego typu biegli coraz częściej 
występują w polskiej rzeczywistości wymiaru sprawiedliwości (Nie-
doceniona-rola-bieglych-sadowych.html 2018; http://www.slupsk.szko 
lapolicji.gov.pl/sps/aktualnosci/71768,Biegly-sadowy-ze-Szkoly-Policji.
html 2018). Wydaje się, iż tylko tego typu specjalista mógłby wyjaśnić 
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stwa uszkodzenia ciała lub utraty życia. Im bardziej niebezpieczny jest 
dany rodzaj sportu, tym bardziej skrupulatnie należy przestrzegać 
ustalonych reguł sportowych. […]” oraz „Klub sportowy, wystawiają-
cy zawodnika do walki, powierza mu wykonanie określonej czynności 
i bierze na siebie podwójną odpowiedzialność: […] a z drugiej strony 
za to, że będzie on walczył czysto, zgodnie z regulaminem sportowym, 
nie narażając na szkodę swego przeciwnika” (Wyrok SN z 8 lipca 1968 
r., II CR 216/68, LEX nr 4639). Mimo że powyższe orzeczenie (szcze-
gólnie w drugim z użytych cytatów) dotyczy głównie cywilnoprawnej 
odpowiedzialności deliktowej na zasadzie art. 430 k.c., to należy przy-
dać temu wyrokowi niebagatelną rolę w ukształtowaniu przesłanki 
zachowania należytej ostrożności przez zawodników sportowych. 
Jednym z nowszych orzeczeń dotyczących możliwości ponoszenia 
odpowiedzialności karnej w ramach kontratypu ryzyka sportowego 
jest postanowienie, w którym Sąd Najwyższy nie tylko potwierdził, 
wbrew niektórym poglądom, istnienie kontratypu ryzyka sportowe-
go, ale także zaaprobował on faktyczne bytowanie kontratypów po-
zaustawowych w ogóle (Postanowienie SN z 7 stycznia 2008 r., V KK 
158/07, LEX nr 370044).

Podsumowanie

Tematyka dozwolonego kontratypu sportowego, mimo że stano-
wi bardzo ciekawe zagadnienie badawcze, nie doczekała się jeszcze 
wyczerpujących materiałów ani naukowych, ani orzeczniczych na swój 
temat. Taki stan rzeczy ma miejsce zazwyczaj w wypadkach, w któ-
rych dana problematyka jest jeszcze stosunkowo młoda. Przytoczone 
jednak orzecznictwo pokazuje paradoksalnie, że nie jest tak w tym 
wypadku, bowiem ryzyko sportowe (choć ówcześnie nie nazywane 
jeszcze kontratypem) sięga już lat 30. ubiegłego wieku. Przyczyna 
tego, dlaczego kontratyp ryzyka sportowego zajmuje wciąż stosunko-
wo mało miejsca w przestrzeni dyskursu naukowo-orzeczniczego, jest 
dość prozaiczna. Otóż dzieje się tak w przeważającej mierze z powodu 
tego, iż ryzyko sportowe stanowi kontratyp ustawowy. Tym samym 
nie jest to zagadnienie, które można analizować przez pryzmat cho-
ciażby zasad wykładni prawa, a co za tym idzie – można uznać je za 
zagadnienie umiarkowanie atrakcyjne zarówno dla prawników-prak-
tyków, jak i prawników-teoretyków. Jednakże biorąc pod uwagę fakt,  
iż obecnie szeroko rozumiana aktywność sportowa staje się coraz 
większym trendem światowym (a także polskim), jestem przekonany, 
iż tematyka ryzyka sportowego na pewno powróci jeszcze z impetem 
na łamy zarówno literatury naukowej, jak i na sale sądowe.
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