
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki  

Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną 
 

 

Prof. UE, dr hab.. Izabela Michalska-Dudek 

BIURA PODRÓŻY NA RYNKU 
TURYSTYCZNYM 

 

Zmiany strony popytowej  
rynku biur podróży 

Wykład 2 

II rok stacjonarne studia I stopnia na kierunku Turystyka 



turystycznego Dynamiczny rozwój ruchu  
spowodował, iż turystyka stała się: 

życia modelu 
zaspakajając rosnące i 

stałym  elementem  
współczesnych  ludzi,  
różnicujące się potrzeby coraz szerszych rzesz 
społecznych na całym świecie, 

 
coraz wyraźniej wyodrębniającą się dziedziną 
gospodarki o stałej tendencji dynamicznego 

  rozwoju,  

Wprowadzenie 



istotnym czynnikiem rozwoju społecznego i 
gospodarczego, poprzez aktywizację innych  
gałęzi gospodarki oraz miejscowości i regionów o  
walorach turystycznych, 

 
elementem współpracy międzynarodowej  
zarówno w sferze gospodarczej, jak i politycznej  
czy prawnej. 



W historii współczesnej rozwoju ruchu 
turystycznego można wyróżnić 3 podstawowe 
fazy, które odzwierciedlają zasadnicze  

motywów 
zmiany w  
wyjazdów sferze popytu, dotyczące  

turystycznych, a mianowicie: 

Faza 1 (okres od zakończenia II wojny  
światowej do końca lat pięćdziesiątych) 

w wyjazdach turystycznych dominowały cele  
wypoczynkowe i rekreacyjne, a istotną  

kwestię stanowiła regeneracja sił fizycznych 



Faza 2 (okres lat 1960 – 1980) 
wyraźny wzrost liczby wyjazdów, w których  

dominowała orientacja konsumpcyjna, a  
głównym celem wyjazdów był przede  

wszystkim bierny wypoczynek oraz rozrywka 
 

Faza 3 (od początku lat osiemdziesiątych)  
oprócz orientacji wypoczynkowej wśród  
motywów wyjazdów pojawiają się coraz 

częściej potrzeby sfery psychicznej - nowych 
doznań, doświadczeń, poznania. 



Popyt turystyczny ze swej natury  
charakteryzuje się ciągłą zmiennością, a tempo  
zmian zachodzących w zachowaniach turystycznych  
społeczeństwa staje się coraz szybsze. 

Obserwacja zmian dokonujących się w sferze  
potrzeb i preferencji dawnych i obecnych klientów  
firm turystycznych pozwala zaprezentować dwa  
przeciwstawne rodzaje turystyki: tradycyjną   oraz 
nowoczesną, które w koncepcji „Hard & Soft 
Tourism” ujął J. Krippendorf (tab.1). 

„Hard & Soft Tourism” 



Zmiany popytu turystycznego 

• Koncepcja „Hard & Soft 

• Tourism” 
• by 

• J. Krippendorf 



„HARD TOURISM” 
Cechy turystyki dotychczasowej 

 

„SOFT TOURISM” 
Cechy przyszłej turystyki 

Podróżowanie grupowe Podróżowanie indywidualne 

Pobyty krótkoterminowe Pobyty długoterminowe 

Dominujący model jednego, głównego 
wyjazdu w okresie urlopowo-wakacyjnym 

Model opierający się na dwóch (lub więcej) 
nieco krótszych wyjazdach wypoczynkowych 
w roku 

Ustalona trasa oraz program  Indywidualne i spontaniczne decyzje 

Wygoda i bierność Wysiłek i aktywność 

Nastawienie na ilość wyjazdów oraz 
„zaliczonych” atrakcji 

Nastawienie na jakość, przeżycie nowych 
doświadczeń 

Tab. 1  
Zmiany popytu turystycznego 

Koncepcja „Hard & Soft Tourism” 



Brak przygotowania i wiedzy na temat 
atrakcji, kultury i zwyczajów 
odwiedzanych terenów 

Przygotowanie się do spotkania z 
odwiedzanym regionem, krajem 

Zakupy i hałaśliwość Prezenty i spokój 

Pamiątki ogólnodostępne  Pamiątki osobiste (zdjęcia, film video) 

Zupełna nieznajomość i brak 
zainteresowania językiem odwiedzanego 
kraju 

Nauka miejscowego języka 

Częste i szybkie przemieszczanie się Mniejsze znaczenie szybkości 
przemieszczania się 

Nastawienie na komfort Komfort nie jest niezbędny 

Dystans między personelem a klientem Bliskie, często przyjacielskie kontakty z 
obsługą 

Zmiany popytu turystycznego 
Koncepcja „Hard & Soft Tourism” 

 

Źródło: Alejziak, 1999, s. 212, na podstawie Ostrowski, 1983, s. 146. 
    



Koniec XX i początek XXI wieku to coraz  
wyraźniejsze zmiany w popycie turystycznym  
przejawiające się: 
- wzrostem znaczenia turystyki poznawczej, 
- poszukiwaniem wrażeń, przeżyć oraz  

doznań, 
- rozwojem turystyki w miastach oraz 

turystyki biznesowej, 
- zwiększeniem zainteresowania tzw. 

„zieloną” turystyką. 



W kontekście tych 
przemian przewiduje  

się, 
iż tradycyjną turystykę typu 

3S, czyli: 
sun – słońce, sea – morze, sand – piasek, 

 

będzie powoli wypierać turystyka zorientowana na  
formułę 3E, czyli: 

 

entertainment – rozrywka, excitement –  
podniecenie, education – kształcenie. 

3S  3E  



Typologia Homo Turisticus wg prof. Alejziaka 

Źródło: http://www.cesarderequesens.com/ 



Homo Turisticus to gatunek ssaka, mocno 
rozpowszechniony, który obecnie można spotkać 
praktycznie w każdym miejscu na kuli ziemskiej. 
Wprawdzie potrafi przystosować się do wszystkich 
warunków, ale w szczególności preferuje tereny ciepłe 
oraz zlokalizowane blisko zbiorników wodnych. 
Prowadzi zdecydowanie wędrowny tryb życia, 
przenosząc się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu 
wrażeń. Homo turisticus występuje w dwóch wyraźnie 
różniących się podgatunkach: 
 homo turisticus vulgaris – czyli popularny, 

masowy; 
 homo turisticus scitus – czyli zręczny, świadomy, 

wytrawny.  

Typologia Homo Turisticus wg prof. Alejziaka 



Homo Turisticus Vulgaris 

Homo Turisticus Vulgaris - jest typem 
występującym powszechnie, a jego aktywność – choć 
wartościowa w sensie ekonomicznym (daje duże zyski) 
- oceniana jest raczej negatywnie, gdyż wywołuje 
wiele szkód w środowisku naturalnym i kulturze 
terenów przez niego odwiedzanych. 

Źródło: http://www.cesarderequesens.com/ 



http://www.techeblog.com 



Homo Turisticus Scitus  

http://www.dlaturysty.pl 

 Homo turisticus scitus - jest typem w 
zasadzie wszystkożernym. Koczuje w różnych 
miejscach, choć preferuje noclegi w namiotach, 
szałasach, grotach i innych dziwnych miejscach. Cały 
swój dobytek nosi na plecach, w specjalnej torbie 
zwanej "plecakiem". Zazwyczaj nie jest agresywny i 
dosyć łatwo się oswaja, czasami wchodząc w bliskie 
relacje z innymi zwierzakami, które na danym terenie 
uzna za autochtoniczne.  



Homo Turisticus Scitus  

 Porusza się samotnie lub w grupach od 
kilku do kilkunastu osobników, zazwyczaj różnej 
płci. W grupach panuje równouprawnienie, choć 
każda z grup zwykle ma swojego przewodnika.  
 Lubi tereny bezludne i słabo zaludnione, 
najchętniej odwiedza tereny górskie i podgórskie. 
Przyciągają go też akweny i dzikie lasy. Na 
łatwiejszych fragmentach jego wędrownych tras 
oraz w bezpiecznych koczowiskach można go 
spotkać z młodymi;-) 
  







O kierunkach rozwoju popytu  turystycznego 
w XXI wieku będą decydować: 
 

czynniki uniwersalne (megatrendy 
rozwojowe); 

 

czynniki bezpośrednio związane z rynkiem 
turystycznym. 



CZYNNIKI UNIWERSALNE 
(MEGATRENDY ROZWOJOWE) 



Wśród podstawowych MEGATRENDÓW  
ROZWOJOWYCH, które wyznaczać będą kierunki  
i tempo zmian w turystyce wymienić należy: 

czynniki demograficzne; 
czynniki społeczno-ekonomiczno- 

kulturowe;  
czynniki technologiczne; 

czynniki polityczne; 
czynniki ekologiczne. 



SKUTKI 

DLA SEKTORA 

ORGANIZACJI I  

POŚREDNICTWA W 

TURYSTYCE??? 













SKUTKI MEGATRENDÓW 

DLA SEKTORA BIUR PODRÓŻY 
(PODMIOTÓW ORGANIZACJI I 

POŚREDNICTWA W TURYSTYCE)??? 

 

 

 



W. ALEJZIAK, 2012, Sekwencyjna analiza trendów turystycznych (SATT) jako instrument 
diagnozowania zmian w popycie turystycznym, Szczecin, s. 27–42.  



SATT 



SATT, czyli  

sekwencyjna analiza trendów turystycznych  

 

 
 

instrument diagnozowania zmian 
w popycie oraz w podaży tur.  



Dziękuję za uwagę 


