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Inclusive tourism

Turystyka inkluzywna (włączająca, integracyjna) 

inicjatywy, które mają na celu włączenie do turystyki grup, 
które w przeciwnym razie zostałyby z niej wyłączone 

(Minnaert, 2014, s. 283)

Ekskluzja – wykluczenie społeczne – brak możliwości pełnego uczestnictwa 
w życiu społecznym, ekonomicznym, politycznym i kulturowym 



Idee vs. ekonomia

• W przypadku turystyki społecznej pieniądze są środkiem do osiągnięcia 

założonych efektów społecznych, a nie celem, jak to jest w przypadku 

turystyki komercyjnej.

• W warunkach gospodarki rynkowej nie można ignorować imperatywu 

opłacalności – świadczenie usług dla komercyjnej branży turystycznej po 

prostu musi być dochodowe. 



Beneficjenci turystyki społecznej

• uczestnicy turystyki społecznej 

(dzieci i młodzież, rodziny, seniorzy, osoby niepełnosprawne, Polonia….)

• komercyjne podmioty turystyczne i paraturystyczne

• przedsiębiorstwa społeczne i organizacje non-profit

• ogólna infrastruktura komunalna

• władze lokalne/państwowe

• mieszkańcy regionu docelowego



Korzyści ekonomiczne

• zwiększenie ruchu turystycznego

• wydłużenie sezonu turystycznego

• zwiększenie dochodów sektora turystycznego

o ze sprzedaży pakietów turystycznych

o w wyniku bezpośrednich wydatków turystów

• wzrost popytu na inne produkty i usługi

• zmniejszenie fluktuacji poziomu zatrudnienia (bezrobocia sezonowego)

• wzrost przedsiębiorczości i aktywności gospodarczej mieszkańców



Korzyści ekonomiczne

• korzyści dla budżetu państwa i budżetów lokalnych – z jednej strony 
wzrost dochodów (np. z podatków od usług świadczonych na rzecz 
dotowanych turystów, podatków lokalnych), z drugiej zmniejszenie 
obciążeń

• inwestycje infrastrukturalne – wzrost nakładów na infrastrukturę 
i podniesienie estetyki miejscowości

• poprawa jakości życia mieszkańców obszaru recepcyjnego



Minusy (straty, zagrożenia…) 

• erozja wizerunku obszaru recepcyjnego – skojarzenia z tanim miejscem 
wypoczynku („kurort dla biedaków”)

• imperatyw opłacalności (dla komercyjnych podmiotów turystycznych)

• odpływ środków finansowych poza region/kraj (niechęć władz) 

• uzależnienie budżetów organizacji społecznych od corocznych konkursów 
na dofinansowanie projektów

• zwiększenie antropopresji w wyniku wydłużenia sezonu turystycznego





Europe Senior Tourism
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Polscy partnerzy EST

• Rainbow Tours

• Exim Tours

• B.P. Małgorzaty Kruppe

• Watra Travel

• Neckermann Polska

• Euro 90 Travel

• Invitatio

• Bee Free



Efekty Europe Senior Tourism



Europe Senior Tourism

• całkowite przychody z zakupu pakietów turystycznych – 18,9 mln €

w tym: przychody w obszarze recepcji turystycznej – 12,3 mln €

• całkowite przychody z zakupów w obszarze recepcji tur. – 22,5 mln €

wydatki turysty: ok. 34 € /dzień, 280,5 € / pobyt

w tym: zakup pamiątek i produktów regionalnych – 33,8%

zakup napojów w hotelach, barach i kawiarniach – 30,5%

zakup sprzętu osobistego – 17,9%

uczestnictwo w imprezach kultur. i rekr. – 9,5%

budżet programu 10 mln € (50% rząd, 50% regiony)



Europe Senior Tourism

• 609 nowych miejsc pracy

w hotelach – 294, restauracjach – 156, obsługa imprez kulturalno-sportowych – 50

• wpływy do budżetu Hiszpanii – 7 mln €

- zmniejszone wydatki na walkę z bezrobociem – 3 mln €

- ubezpieczenia społeczne – 1,8 mln €

- podatek VAT – 1,1 mln €

- podatek dochodowy – 1 mln €

1 €  1,32 €

budżet programu 10 mln € (50% rząd, 50% regiony)



Korzyści dla regionu generującego



Krytyka programu

• tylko kryterium wieku (55+) – brak kryterium dochodowego

• uczestnikami osoby aktywne turystycznie, nie wykluczone

• pozytywne oddziaływanie na ekonomię obszaru recepcji (skala?)

• dodatkowe narzędzie stymulacji rozwoju turystyki w regionie

• walka konkurencyjna o klientów



Bałtów

Gdzie to jest?



Punkt zwrotny

paleontolog dr Gerard Gierliński

odkrywa i identyfikuje ślady dinozaurów

?



Europe Senior Tourism
I. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt” (stowarzyszenie 

prowadzące działalność gospodarczą, organizacja pożytku publicznego) –
organizuje spływy tratwami po Kamiennej, zarządza terenem rekreacyjno-
sportowym Okręglica, prowadzi działalność edukacyjną i projektową, a także  
grupę młodzieżową Junior Bałt – 300 członków, 9 pracowników

II. Stowarzyszenie „Delta” (stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą) 
– zarządza 2 parkami dinozaurów (JuraPark Bałtów i JuraPark Solec Kujawski), 
stokiem narciarskim Szwajcaria Bałtowska, ośrodkiem jazdy konnej Kraina Koni 
oraz Zwierzyńcem Bałtowskim – 30 członków, 181 pracowników (stan na koniec 
2009 r.)

III. „Allozaur” (sp. z o.o., założona przez Stowarzyszenie „Delta” i osobę fizyczną; 
jej dochód statutowo przeznaczany jest na cele społeczne) – obsługa ruchu 
turystycznego w gminie, utrzymanie porządku, infrastruktury i zieleni, wyrób 
pamiątek turystycznych – 25 pracowników



Długość: 4 km

Czas spływu: ok. 1,5 godz. 

12-osobowe tratwy prowadzą flisacy 

w strojach regionalnych, którzy opowiadają 

ciekawe historie i legendy bałtowskie. 

Turystom może również towarzyszyć grupa 

muzykantów.

Spływ Kamienną



Spływ Kamienną



Bałtowski Park Jurajski

Makiety dinozaurów w skali 1:1



Bałtowski Park Jurajski

Makiety dinozaurów w skali 1:1



Kraina Koni



Ośrodek narciarski

- wyciąg krzesełkowy

- 2 wyciągi orczykowe (o łącznej przepustowości 1500 os./godz.)

- 2 wyciągi dla dzieci

- 6 tras o łącznej długości ok. 4 km

- sztuczne oświetlenie

Kompleks narciarski 
„Szwajcaria Bałtowska”



„Zwierzyniec Bałtowski”

Powierzchnia – 40 ha

Ostoja dzikiej zwierzyny:

jelenie Dybowskiego, daniele, muflony, alpaki, lamy, owce, kozice 

śruborogie, alpejskie i górskie, koniki polskie, osły oraz stado bydła 

szkockiego

Zwiedzanie „amerykańskim schoolbusem"



„Zwierzyniec Bałtowski”



Przedsiębiorczość mieszkańców



Najważniejsze efekty
• utworzenie ok. 200 miejsc pracy, głównie dla osób długotrwale bezrobotnych

• spadek bezrobocia w gminie w 2010 roku do poziomu ok. 4%

• powstanie infrastruktury turystycznej, m.in. 5 obiektów hotelarsko-gastronomicznych 

(zatrudniających od 5 do 10 osób każdy), 25 gospodarstw agroturystycznych, 5 

jednoosobowych firm (m.in. stolarskich, garncarskich, pszczelarskich)

• odtworzenie infrastruktury społecznej, miejsca na działalność społeczną, kulturalną 

oraz na imprezy plenerowe (m.in. powstanie zespołu ludowego Bałtowianie, organizacja 

pikników, festynów, jarmarków)

• frekwencja: ok. 500 tys. turystów (w 2008 i 2009 r.)



Wskaźniki ekonomiczne

Źródło: Kosmaczewska (2011)



Bałtowski Kompleks Turystyczny

LGD „Krzemienny Krąg”

45 członków: kilkanaście gmin pogranicza świętokrzysko-mazowieckiego, 
organizacje pozarządowe, media, placówki edukacji i kultury, firmy 
prywatne

Stolica polskiego questingu, Skansen Pszczeli, Wioska Świętego Mikołaja…



Zmiany w postrzeganiu turystyki społecznej

• powinność wspierania najuboższych obywateli

• obowiązek zagwarantowania prawa do wypoczynku dla wszystkich

• instrument kreowania popytu na dobra i usługi turystyczne poza sezonem



Konkluzja

Sukces programu rozwoju turystyki społecznej będzie w dużej mierze zależał

od umiejętności harmonijnego połączenia celów społecznych

i ekonomicznych.

Koncentrowanie się jedynie na efektach społecznych prowadzi do utopii, 

dostrzeganie tylko efektów ekonomicznych sprawi, że będziemy mieli do 

czynienia z turystyką quasi-społeczną.
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Dziękuję za uwagę!


