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WSTĘP

Metropolizacja, internacjonalizacja oraz rozwój turystyki są jednocześnie zachodzącymi 

oraz dopełniającymi się przejawami współczesnej globalnej rzeczywistości. Wszystkie trzy 

zjawiska, związane nierozerwalnie z rozwojem technologii informatycznych, upowszech-

nieniem transportu, wzrastającą mobilnością społeczną oraz demokratyzacją konsumpcji 

i produkcji, stanowią wyzwanie badawcze dla praktyków i teoretyków z zakresu ekonomii, 

socjologii, geografii, demografii, psychologii i innych dziedzin chcących rozpoznać ich 

przyczyny, uwarunkowania, a także ogólne mechanizmy i zasady je wyjaśniające.

Internacjonalizację warto traktować jako przejaw globalizacji rozpatrywany w ramach 

indywidualnego podmiotu. Innymi słowy, jest to upodmiotowiona globalizacja. Rozpatry-

wana jako zjawisko przestrzenne (Komorowski, 2000) globalizacja staje się sumą interna-

cjonalizacji poszczególnych miast i innych obszarów, jednak to miasta są tymi ośrodkami, 

w których zaczyna się i materializuje proces umiędzynarodowienia terytorialnego, i które 

aktywnie przyczyniają się do integracji terytorialnej w ramach międzynarodowej sieci po-

wiązań (Cattan, 1995). 

Będąc starszymi historycznie strukturami od państw, miasta od początku cywilizacji 

były centrami rozwoju świata społeczno-gospodarczego. To w nich rodziły się nowe idee, 

realizowano najśmielsze pomysły, powstawały najważniejsze wynalazki, koncentrowała się 

wiedza, kumulowały się władza i bogactwo, działały najważniejsze instytucje, budowano 

najbardziej okazałe budynki. Wynika to nie tylko z koncentracji ludności oraz ich złożonej 

struktury społecznej i zawodowej, ale przede wszystkim z ich ról jako miejsc gromadzenia 

kapitału oraz węzłów handlu międzynarodowego, które bezpośrednio przyczyniały się do 

integracji międzynarodowej, a pośrednio do rozwoju państwowości (Baten, Wallusch, 2005; 

Wallusch, 1994). Mimo długiej historii oraz stale rosnących rozmiarów miasta pozostają do 

dziś atrakcyjnymi i młodymi duchem ośrodkami, które przyciągają najzdolniejszych, najbar-

dziej utalentowanych, najbardziej otwartych i najbardziej ciekawych świata mieszkańców, 

pracowników i turystów. Niezależnie od tego, którą z tych trzech funkcji pełnią ich użyt-

kownicy, miasta są tymi podmiotami, do których chcą oni należeć i których chcą doświad-

czać. Jak stwierdzają Burdett i Rode (2007), można je porównać do wielowiekowych, ale 

niezwykle sprawnych maszyn, które mogą być okresowo i częściowo wydzierżawione lub 

wynajęte, oferując swoim tymczasowym użytkownikom możliwość rozwoju gospodarcze-

go, społecznego, kulturalnego, co z kolei przekłada się na podniesienie jakości ich życia. 
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Biorąc pod uwagę to, że przed erą umasowienia turystyki dominowały podróże zwią-

zane z wykonywaniem obowiązków służbowych, można stwierdzić, że miasta stanowiły 

cel większości podróży już od czasu swojego powstania. Tradycyjnie skupiały znaczącą 

część dziedzictwa historyczno-kulturowego, a więc antropogenicznych walorów turystycz-

nych, oraz posiadały najbardziej rozwiniętą infrastrukturę służącą zarówno mieszkańcom,  

jak i odwiedzającym (Aleksandrova, Rogova, Sluka, 2011, s. 140; Ashworth, 1992). Stano-

wiły one cele podróży wszelkiego rodzaju handlowców, kurierów, posłańców oraz przewoź-

ników, a także rzemieślników chcących doskonalić swój fach, przedsiębiorców, dyplomatów 

oraz ludzi majętnych lub arystokratów, następnie młodych przedstawicieli najwyższych 

warstw społecznych odbywających grand tours, w końcu ekspertów, biznesmenów oraz 

naukowców uczestniczących w wielkich kongresach i wystawach (Law, 2002, s. 7–9; Mikos 

v. Rohrscheidt, 2010, s. 117–118; Swarbrooke, Horner, 2001, s. 14–17; UNWTO, 2012). 

Wiele z tych podróży i wizyt miało charakter międzynarodowy. Upowszechnienie tu-

rystyki po II wojnie światowej zmniejszyło rangę miast jako miejsc recepcyjnych podróży 

turystycznych, były one traktowane raczej w kategoriach ośrodków emisyjnych, z których 

wyjeżdżano do obszarów nadmorskich, górskich i niezurbanizowanych, charakteryzują-

cych się dużym natężeniem walorów przyrodniczych, umożliwiających wypoczynek bierny 

i czynny. W miastach rozwijano rekreację, a na terenach bezpośrednio do nich przylegających 

turystykę świąteczno-wypoczynkową, nazwaną później weekendową. Dopiero w ostatnich 

dziesięcioleciach obserwuje się wielki powrót masowej turystyki do miast (szczególnie tych 

dużych i tych wielkich), który przerodził się w zjawisko, które stworzyło nową mapę świa-

towych kierunków turystycznych oraz wpłynęło na zmianę układu sił na globalnym rynku.

Globalizacja nie tylko zwiększa znaczenie miast w gospodarce, ale powoduje wzboga-

canie i restrukturyzację ich struktury funkcjonalno-przestrzennej. Produkcja przemysłowa 

jest sukcesywnie z nich „wypychana”; obecnie przeważają usługi oraz specjalizacje opar-

te na wiedzy i informacji jako dziedzinach najbardziej innowacyjnych i dostarczających 

najwyższą wartość dodaną. W tym procesie uczestniczy czynnie turystyka, przy czym jej 

istota tkwi w jej międzynarodowej naturze, masowym charakterze, rozmiarach konsump-

cji generowanej przez turystów oraz efektach mnożnikowych (Maitlan, Newman, 2009; 

Mika, 2011). 

Z tego powodu już ponad dwadzieścia lat temu Ashworth (1992, s. 3–5) podkreślał, 

że konieczne są pogłębione badania turystyki miejskiej, ponieważ jest ona na tyle od-

miennym zjawiskiem, że może być analizowana niezależnie od innych aspektów turystyki 

lub innych funkcji miejskich, a z drugiej strony jest na tyle istotna, że powinna być ba-

dana zarówno jako grupa form aktywności turystycznej podejmowanych w miastach, jak 

i w kontekście roli, jaką odgrywa lub może odgrywać w szerszym kontekście miejskim.  

Turystyka miejska wymaga zatem rozwoju spójnego nurtu będącego zbiorem teorii,  
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koncepcji analitycznych i technik badawczych pozwalających na przeprowadzanie dających 

się porównywać badań, które przyczynią się do zrozumienia tej roli i miejsca w strukturze 

funkcjonalno-przestrzennej miast. Internacjonalizacja stanowi jeden z najbardziej kluczo-

wych aspektów jej rozwoju.

Problem, cele oraz metoda badawcza

Ogólnie rzecz ujmując, internacjonalizację należy rozumieć za Szromnikiem (2009) 

jako „proces społeczny i ekonomiczny polegający na wiązaniu się osób oraz organizacji, 

a także ich grup, zrzeszeń i innych całości instytucjonalnych, funkcjonalnych oraz teryto-

rialnych, z podmiotami z zagranicy dzięki transgranicznym przepływom informacyjnym, 

realnym i personalnym o charakterze komercyjnym i niekomercyjnym” (s. 24). Badanie 

internacjonalizacji sfery turystyki w przestrzeni miasta wymaga przyjęcia określonego po-

dejścia teoretyczno-poznawczego. Jest nim funkcjonalizm oparty bezpośrednio na struktural-

nym i systemowym ujęciu rzeczywistości, w tym zjawisk ekonomicznych. Interpretowanie 

miejskiej gospodarki turystycznej w kategoriach funkcji miasta umożliwia analizę koncep-

cji funkcjonowania miast pod kątem znaczenia w nich turystyki. Konsekwencją osadzenia 

badań w tym nurcie jest przyjęcie obowiązujących w nim ram koncepcyjno-metodolo-

gicznych oraz stosownego aparatu pojęciowego. Mają one wymiar nie tylko porządkujący 

i dyscyplinujący, ale przede wszystkim poznawczy. Interpretacja funkcjonalna najpełniej 

oddaje bowiem istotę turystyki jako elementu struktury gospodarczej miasta oraz wyjaśnia 

jej rolę w budowaniu jego ogólnej rangi ekonomicznej w odniesieniu do ponadnarodowej 

sieci miast. W tym sensie pozwala ona przedstawić złożoność relacji zachodzących między 

turystyką, miastem a jego ponadnarodowym otoczeniem.

Ujęcie całokształtu miejskiej gospodarki turystycznej w kategoriach funkcji turystycznej 

rodzi istotne konsekwencje dla konceptualizacji badań. Po pierwsze należy założyć, że in-

ternacjonalizacja funkcji turystycznej miasta dokonuje się w pewnym, dotąd niezmierzonym 

stopniu w sposób niezależny od otwierania się na zagranicę całego miasta, zgodnie z me-

chanizmem umiędzynarodawiania branży (Porter, 2006). Umiędzynarodawianie miasta oraz 

internacjonalizacja jego funkcji turystycznej zachodzą równolegle, nie są to procesy tożsame 

i nie muszą charakteryzować się tym samym tempem. Z uwagi jednak na to, że potencjał 

turystyczny tworzą elementy zarówno stricte turystyczne, jak i mające charakter ogólno-

gospodarczy, oba obszary internacjonalizacji są także względem siebie komplementarne.  

Zatem z drugiej strony, umiędzynarodowienie miasta w zakresie funkcji turystycznej, bę-

dącej częścią jego struktury funkcjonalno-przestrzennej, jest w pewnym stopniu (także 

koniecznym do zmierzenia w trakcie realizacji badań) pochodną ogólnego umiędzynaro-

dowienia całej gospodarki miejskiej, a więc umiędzynarodowienia wszystkich jej funkcji. 
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W ten sposób umiędzynarodawianie całego miasta ma wpływ na internacjonalizację funkcji 

turystycznej, a internacjonalizacja turystyki przyczynia się do otwarcia całego miasta na 

zagranicę. Ten dwutorowy mechanizm przedstawiono na rysunku 1.

Po drugie należy założyć, że internacjonalizacja funkcji turystycznej uwarunkowana jest 

jej ogólnym rozwojem (a więc także rozwojem jej komponentu krajowego). Jak podkreśla 

Komorowski (2000), warunkiem nawiązywania i utrzymywania trwałych relacji z zagranicą 

jest osiągnięcie w mieście masy krytycznej zarówno pod względem ilościowym (wystarcza-

jąco wysoki poziom zagospodarowania turystycznego oraz dostępność atrakcji charaktery-

stycznych dla dużych miast o statusie międzynarodowym), jak i jakościowym (określona 

struktura usług świadczonych turystom pod względem typologicznym i standardu obsługi). 

Rys. 1. Internacjonalizacja funkcji turystycznej a umiędzynarodowienie miasta
Źródło: Opracowanie własne.

Internacjonalizacja funkcji turystycznej miast i jej relacje z umiędzynarodawianiem 

pozostałych funkcji miejskich oraz jej ogólnym rozwojem stanowią złożoną i dotąd nieroz-

poznaną problematykę. Mimo istnienia bogatej literatury na temat funkcjonowania samej 

turystyki miejskiej dotąd nie powstało żadne studium poświęcone roli funkcji turystycznej 

w procesie umiędzynarodawiania miast. Fakt ten stanowi pierwszą przesłankę podjęcia badań 

przedstawionych w niniejszej książce. W tej sytuacji konieczne staje się przeprowadzenie 

badań o charakterze eksploracyjnym, dzięki czemu możliwe będzie rozpoznanie struktury 

międzynarodowego potencjału miast w zakresie ich funkcji turystycznej oraz wyodrębnie-

nie najbardziej istotnych jego komponentów oraz uwarunkowań.

Wstęp
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Badania eksploracyjne znajdują zastosowanie w przypadku konieczności głębszego 

poznania i zrozumienia znaczenia danego zjawiska. Przeprowadzane są w celu określenia 

istoty badanego zjawiska, rozpoznania jego struktury, hierarchizacji elementów go tworzą-

cych, a także poszukiwania nowych zależności empirycznych, w następstwie czego można 

nakreślić ewentualne kierunki dalszych badań. W ramach procesu badawczego istotniejsze 

jest formułowanie i rozwiązywanie problemów w formie pytań niż wytyczanie i realizowanie 

ściśle określonych celów i zadań. Możliwość formułowania głównych hipotez badawczych 

jako odpowiedzi na główny problem badawczy jest w tych warunkach ograniczona i zależna 

od zgromadzonej wcześniej wiedzy. Nie oznacza to jednak braku możliwości formułowania 

jakichkolwiek hipotez o charakterze roboczym, które mogą pojawiać się w wyniku realiza-

cji procesu badawczego jako wyniki rozpoznania kolejnych aspektów zjawiska. Ze wzglę-

du jednak na to, że powstają one jako efekt kumulowanej wiedzy, nie można ich nazwać 

hipotezami w czystej formie, ale właśnie hipotezami roboczymi lub szczegółowymi, które 

należy poddać weryfikacji w kolejnych etapach badawczych. Odpowiedź na postawiony 

główny problem badawczy formułowana jest w formie charakterystyki relacji badanego 

zjawiska z innymi zjawiskami, w ramach całego procesu badawczego (por. Babbie, 2007; 

Churchill, 2002; Sosnowski, 2012).

Przystępując do badań eksploracyjnych, siłą rzeczy nie można także z góry określić 

zakresu niezbędnych informacji, ich źródeł i sposobu ich gromadzenia, który musi być 

elastyczny i bazować na różnych technikach i procedurach. Ich ostateczny wybór krysta-

lizuje się także w ich trakcie. Badania obejmują zwykle małą liczbę podmiotów, dobraną 

w sposób celowy, często techniką badawczą jest studium przypadków. Analiza zebranych 

informacji i wyników ma zwykle charakter jakościowy i jest przede wszystkim oparta o we-

ryfikację merytoryczną, natomiast zakres użytych metod statystycznych jest ograniczony 

(por. Babbie, 2007; Churchill, 2002; Garbarski, Rutkowski, Wrzosek, 2000; Sosnowski, 

2012). Podsumowując, można stwierdzić, że ze względu na swój charakter badania eksplo-

racyjne w największym stopniu przypominają poszukiwania badawcze, w których mamy 

do czynienia z sytuacją, w której z powodu braku wystarczającej wiedzy odnośnie do na-

tury zjawiska i czynników na niego oddziałujących nie można z góry określić sztywnego 

gorsetu koncepcyjno-metodycznego. Z tego powodu badania eksploracyjne realizowane są 

zgodnie z logiką kumulatywną.

Badania nad internacjonalizacją miast w zakresie ich funkcji turystycznej wypełniają 

znamiona badań eksploracyjnych. Oczywiste jest, że z uwagi na bogaty dorobek literaturowy 

z trzech zakresów tworzących podstawę prezentowanej tematyki (studia nad globalizacją, 

ekonomika turystyki oraz ekonomika miasta) nie można mówić w tym przypadku o czy-

stych badaniach eksploracyjnych, mają one bowiem częściowo charakter eksplanacyjny.
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Główny problem badawczy jest sformułowany w formie pytania: jaka jest natura in-

ternacjonalizacji funkcji turystycznej miasta określona przez jej strukturę oraz jakie są jej 

relacje z internacjonalizacją całego miejskiego systemu gospodarczego? Analizując prob-

lem szczegółowo, zasadne jest uzyskanie odpowiedzi na dodatkowe pytania badawcze:

• jakie są atrybuty turystyki w mieście oraz jej podstawowe ujęcia badawcze jako 

funkcji miasta?

• jaka jest rola funkcji turystycznej w funkcjonowaniu i rozwoju współczesnych 

miast?

• jaki jest poziom oraz struktura internacjonalizacji funkcji turystycznej najwięk-

szych miast polskich?

• w jakim zakresie umiędzynarodowienie miast w zakresie funkcji turystycznej 

determinuje ich internacjonalizację ogólnogospodarczą, a w jakim umiędzynaro-

dowienie miast wpływa na internacjonalizację ich funkcji turystycznej?

Główny cel badań wynika bezpośrednio z głównego problemu badawczego i polega na 

rozpoznaniu zakresu i struktury internacjonalizacji miast w zakresie ich funkcji turystycz-

nej poprzez określenie znaczenia, jakie nadawane jest miejskiej gospodarce turystycznej 

traktowanej jako funkcja miejska we współczesnych koncepcjach funkcjonalnych miasta, 

a następnie identyfikację najbardziej istotnych komponentów jej struktury.

Cel główny ma charakter teoriopoznawczy, warto zatem dokonać jego operacjonalizacji 

poprzez określenie celów szczegółowych, które łącznie układają się w całościowy proces 

badawczy. Ich sekwencja jest następująca:

• rozpoznanie wzajemnych związków między globalizacją, metropolizacją a tury-

styką,

• ustrukturyzowanie pojęć związanych z turystyką w mieście,

• wyznaczenie i klasyfikacja metropolii turystycznych świata,

• zdefiniowanie pojęcia turystyki wielkomiejskiej oraz określenie jej istoty,

• charakterystyka podstawowych komponentów turystyki w dużych miastach,

• rozpoznanie istoty funkcji turystycznej miasta w jej najważniejszych ujęciach 

znaczeniowych,

• systematyka mierników funkcji turystycznej na podstawie literatury naukowej, 

działalności organizacji i instytucji z zakresu turystyki oraz statystyki publicznej,

• określenie znaczenia funkcji turystycznej w internacjonalizacji miast w świetle 

najważniejszych koncepcji funkcjonalnych miasta,

• rozpoznanie istoty internacjonalizacji funkcji turystycznej miasta,

• określenie relacji między potencjałem międzynarodowym miasta w zakresie funk-

cji turystycznej a jego międzynarodowym potencjałem ogólnogospodarczym,

Wstęp



— 11 —

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast

• określenie zakresu i sposobu umiędzynarodowiania funkcji turystycznej dużych 

miast,

• określenie zakresu i struktury internacjonalizacji miast polskich w zakresie funkcji 

turystycznej,

• zidentyfikowanie czynników, które w największym stopniu decydują o strukturze 

internacjonalizacji funkcji turystycznej miast polskich.

Dodatkowo, z uwagi na eksploracyjny charakter badań, można wyodrębnić cel meto-

dyczny oraz praktyczny (utylitarny).

Celem metodycznym jest stworzenie metody pomiaru internacjonalizacji funkcji tu-

rystycznej miast, na który składają się:

• zaproponowanie ogólnej, ramowej koncepcji badania internacjonalizacji funkcji 

turystycznej miast,

• określenie procedury badawczej umożliwiającej pomiar struktury internacjonali-

zacji miast polskich w zakresie ich funkcji turystycznej,

• stworzenie modelu struktury internacjonalizacji miast polskich w zakresie funk-

cji turystycznej poprzez wyodrębnienie głównych komponentów ich potencjału 

w tym zakresie.

Celem praktycznym badań jest pomiar międzynarodowego potencjału miast polskich 

w zakresie ich funkcji turystycznej, na który składają się następujące elementy:

• wyodrębnienie najbardziej istotnych komponentów potencjału międzynarodowego 

miast w zakresie funkcji turystycznej,

• opracowanie syntetycznego wskaźnika potencjału międzynarodowego miast w za-

kresie funkcji turystycznej,

• klasyfikacja największych miast polskich według wielkości oraz struktury ich 

potencjału międzynarodowego w zakresie funkcji turystycznej,

• wskazanie elementów stanowiących o przewagach lub słabościach konkurencyj-

nych miast w zakresie ich międzynarodowego potencjału turystycznego.

Cały proces badawczy został podzielony na siedem etapów, z których każdy stanowi 

odrębny projekt badawczy z wyznaczonymi celami (rysunek 2). Zgodnie z kumulatywną 

logiką badań eksploracyjnych oraz wskazówkami metodologicznymi ich dotyczącymi, 

w wyniku realizacji kolejnych etapów formułowano tezy wynikające z pozyskanej już 

wiedzy, jednak mające częściowo hipotetyczny charakter. Ich weryfikacja stanowiła wy-

zwanie badawcze dla dalszych prac, a tym samym wpływała na ich charakter i przebieg. 

Ich powiązanie z poszczególnymi etapami procesu badawczego zostało przedstawione na 

rysunku 2. W rezultacie, w dalszych etapach badania w coraz większym stopniu nabierają 

dodatkowo charakteru eksplanacyjnego wspomaganego zaawansowaną, o ile to możliwe 

i konieczne, analizą statystyczną.
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Rys. 2. Etapy procesu badawczego
Źródło: Opracowanie własne.

Wstęp



— 13 —

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast

Zadania badawcze ujęto w następującej sekwencji:

• przegląd literatury polsko- i anglojęzycznej z zakresu funkcjonowania i rozwoju 

turystyki na obszarach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem dużych ośrod-

ków, mających metropolitalny charakter;

• określenie roli miast we wzajemnych relacjach zachodzących między globalizacją 

a gospodarką turystyczną;

• charakterystyka poznawczo-teoretyczna rozwoju turystyki w miastach oraz sy-

stematyka pojęć związanych z tym zjawiskiem;

• rozpoznanie genezy problematyki internacjonalizacji funkcji turystycznej w ra-

mach różnych perspektyw teoretyczno-poznawczych;

• ujęcie miejskiej gospodarki turystycznej w ramy podejścia funkcjonalnego, a na-

stępnie analiza współczesnych koncepcji funkcjonalnych pod kątem roli i zna-

czenia przypisywanych w nim funkcji turystycznej oraz jej internacjonalizacji;

• zaproponowanie zbioru wskaźników stopnia i zakresu internacjonalizacji miast 

w zakresie funkcji turystycznej;

• weryfikacja praktyczna koncepcji badawczej oraz metody pomiaru potencjału 

międzynarodowego miast w zakresie funkcji turystycznej;

• rozpoznanie wzajemnego wpływu między internacjonalizacją miast polskich 

w zakresie funkcji turystycznej a ich internacjonalizacją ogólnogospodarczą.

Odnosząc się do części empirycznej pracy, pomiar będzie dotyczył stanu umiędzyna-

rodowienia miasta w zakresie jego funkcji turystycznej. To założenie niesie za sobą istotne 

dla przebiegu badania ograniczenie, która zawiera się w odstąpieniu od szczegółowego 

badania całej struktury funkcjonalnej miasta (a więc poszczególnych funkcji miejskich 

innych niż turystyczna) w kontekście jego umiędzynarodowienia. Zamiast tego interna-

cjonalizacja miasta jest mierzona w sposób całościowy jako wyodrębniona sfera mająca 

wpływ na internacjonalizację funkcji turystycznej. Efektem tego jest jej uogólniona ana-

liza zbudowana na podstawie kilku cech i mająca charakter uzupełniający w stosunku do 

zasadniczego przedmiotu badań. Powodem tego ograniczenia są względy merytoryczne 

oraz praktyczne. Pomiar całej struktury funkcjonalnej miasta jest o wiele szerszy niż ba-

danie samej funkcji turystycznej, ponadto umiędzynarodowienie każdej funkcji budującej 

strukturę miasta charakteryzuje się odmienną specyfiką oraz podlega innym uwarunko-

waniom, a ich rozpoznanie teoretyczne wykracza poza zakres merytoryczny badań. Do-

kładny pomiar internacjonalizacji całej gospodarki doprowadziłby do sytuacji, w której 

element mający pełnić funkcję poboczną przekroczyłby wielokrotnie rdzeń przedmiotowy 

badania. Dlatego postanowiono skupić się na badaniu relacji między internacjonalizacją 

funkcji turystycznej a umiędzynarodowieniem miasta, charakteryzując ten szerszy proces 

ogólnymi miernikami.
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Obecny stan światowej statystyki z zakresu turystyki nie pozwala na przeprowadzenie 

badania charakteryzującego się globalnym zakresem przestrzennym na podstawie danych 

źródłowych reprezentujących cechy funkcji turystycznej. Możliwe jest jednak przeprowa-

dzenie badań skupiających się na największych miastach w Polsce, w wyniku których moż-

liwe będzie opracowanie syntetycznego wskaźnika internacjonalizacji funkcji turystycznej 

oraz dokonanie na jego podstawie hierarchii miast według stanu umiędzynarodowienia 

ich funkcji turystycznej. Idea przeprowadzenia badania zrodziła się bezpośrednio właśnie 

w następstwie sformułowania koncepcji, w wyniku której zidentyfikowano lukę poznawczą 

dotyczącą określenia, które miasta uznane jako światowe lub globalne metropolie charak-

teryzują się najbardziej umiędzynarodowioną funkcją turystyczną.

Badania nad internacjonalizacją funkcji turystycznej miast polskich stanowią część 

analityczną badań. Poznanie natury zjawiska jest wniknięciem w jego strukturę po to, 

aby rozpoznać siły rządzące jego natężeniem i dynamiką, a także zależności, które tworzą 

jego strukturę. Postanowiono, że zakresem podmiotowym badania zostaną objęte polskie 

miasta o potencjale metropolitalnym, co zostanie bliżej wyjaśnione w rozdziale szóstym. 

Zakres czasowy dotyczy lat 2002–2012. Dziesięcioletni okres jest optymalny dla badania 

tak złożonego, długotrwałego procesu, uwarunkowanego wieloma czynnikami o charak-

terze mezo- i makroekonomicznym. Okres pięcioletni byłby zbyt krótki dla oceny zmian 

potencjału internacjonalizacyjnego funkcji turystycznej miast, a dłuższy okazałby się nie-

wskazany ze względu na ograniczenie dostępności danych statystycznych odczuwalne już 

dla roku 2002. Zawężenie zakresu badania do wyczerpującej grupy miast funkcjonujących 

w jednorodnym systemie społeczno-gospodarczym i ustroju politycznym pozwala uniknąć 

większości wyszczególnionych w poprzednim akapicie ograniczeń i skupić się na szukaniu 

relacji i mechanizmów rządzących umiędzynarodowianiem funkcji turystycznej. Dwudzie-

stopięcioletni okres transformacji oraz rozwój gospodarki rynkowej i demokracji stanowi 

obiektywnie dogodne pole do obserwacji procesów internacjonalizacyjnych w odniesieniu 

do sfery turystyki. Ponadto stosunkowo duża liczba ośrodków w Polsce o potencjale metro-

politalnym pozwala na przeprowadzenie badania, które nie ma charakteru studium jednego 

lub zaledwie dwóch przypadków, jak miałoby to miejsce w niektórych państwach Europy 

Wschodniej. Przystępując do nich, założono, że większa liczba miast pozwoli poznać za-

równo czynniki różnicujące stopień, strukturę i dynamikę internacjonalizacji ich funkcji 

turystycznej, jak i wyodrębnić czynniki wspólne dla jej rozwoju. Dzięki temu możliwe bę-

dzie, nawet jeśli w ograniczonym stopniu, uogólnienie ich wyników na inne miasta.

Efektem końcowym przeprowadzonych badań powinna być wiedza stanowiąca nowe, 

dotychczas nieeksploatowane na gruncie badawczym i w praktyce gospodarczej spojrze-

nie na rolę turystyki w rozwoju miast. Z tego względu uzyskane wyniki umożliwią bada-

czom oraz instytucjom odpowiedzialnym za zarządzanie rozwojem turystyki w miastach  
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weryfikację wiedzy z zakresu programowania rozwoju funkcji turystycznej w wymiarze 

międzynarodowym. W szczególności realizacja projektu umożliwi:

• stworzenie podstaw koncepcyjnych oraz metodyki mierzenia międzynarodowego 

potencjału turystycznego miast;

• systematyzację wiedzy dotyczącej wpływu funkcji turystycznej na proces eks-

pansji zagranicznej miast polskich;

• rozpoznanie głównych komponentów (mających charakter czynników) interna-

cjonalizacji miast w zakresie ich funkcji turystycznej;

• określenie kryteriów i mierników umiędzynarodowienia miast w zakresie funkcji 

turystycznej;

• stworzenie rankingu miast polskich pod kątem internacjonalizacji ich międzyna-

rodowego potencjału turystycznego.

Książka stanowi studium o heterogenicznym charakterze. Przede wszystkim bazuje 

na naukowym dorobku z dziedziny ekonomii, w szczególności w odniesieniu do gospo-

darki przestrzennej, ekonomiki turystyki i gospodarki światowej. Ponadto wykorzystuje 

dorobek dwóch innych dziedzin naukowych: nauk o zarządzaniu w zakresie zarządzania 

strategicznego oraz geografii społeczno-ekonomicznej, w szczególności w odniesieniu do 

geografii urbanistycznej.

Struktura pracy

Książka składa się z siedmiu rozdziałów poprzedzonych niniejszym wstępem oraz 

podsumowanych w zakończeniu. Pięć pierwszych rozdziałów zawiera rozważania oparte 

na analizie literatury, kolejne opisują część metodyczną oraz empiryczną.

W pierwszym rozdziale, pełniącym funkcję wprowadzenia do badanej tematyki, skon-

centrowano się na przedstawieniu relacji między podstawowymi zjawiskami będącymi 

głównymi składowymi rozwoju turystyki w miastach: globalizacji, metropolizacji i tury-

styki. Przede wszystkim rozpoznane zostały mechanizmy rządzące globalizacją gospodarki 

turystycznej oraz najważniejsze koncepcje teoretyczne opisujące ten proces. Ponadto scha-

rakteryzowano społeczno-ekonomiczną rolę miast oraz zjawisko metropolizacji. Następnie 

omówiono rolę miast na globalnym rynku turystycznym występujących na nim zarówno 

jako obszary recepcji turystycznej, jak i węzły oraz koncentratory ruchu turystycznego. 

Na koniec przedstawiono klasyfikację metropolii turystycznych świata jako wynik analizy 

raportów badawczych oraz rankingów zbiorczych publikowanych przez stowarzyszenia 

i instytuty międzynarodowe.

W drugim rozdziale skupiono się na rozpoznaniu istoty rozwoju turystyki w dużych 

miastach. Przedstawiona została geneza powstania tego nurtu badawczego. Ponadto podjęto 

próbę zdefiniowania tego, czym jest turystyka w kontekście funkcjonowania dużych miast, 
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określono typologię miast turystycznych, dokonano charakterystyki potencjału turystycz-

nego, atrakcyjności turystycznej oraz struktury odbiorców miejskiej oferty turystycznej. 

Na koniec przedstawiono ujęcie systemowe turystyki w mieście oraz omówiono zasady 

Deklaracji Turystyki Wielkomiejskiej będącej dowodem na międzynarodowy zasięg poru-

szanej problematyki.

Turystyka, traktowana jako komponent struktury gospodarczej miast, oddziałuje na 

nie zarówno w sferze gospodarczej, jak i przestrzennej. Nie można zatem jej rozpatrywać 

inaczej, niż posługując się kategorią funkcji miejskiej, która najpełniej opisuje zakres i zna-

czenie potencjału i działalności miasta w tym zakresie. W rozdziale trzecim dokonano zatem 

charakterystyki strukturalizmu, a przede wszystkim funkcjonalizmu jako ram teoretyczno-

-koncepcyjnych rozważań przedstawionych w pracy, co stanowi asumpt do szczegółowego 

rozpoznania poziomów znaczeniowych pojęcia „funkcja turystyczna” i zasadności ich użycia 

w oparciu o poszczególne ujęcia funkcjonalne. Ponadto, mając na uwadze przeprowadzenie 

własnych badań, dokonano przeglądu źródeł danych oraz wskaźników funkcji turystycz-

nej wykorzystywanych w literaturze z zakresu ekonomiki turystyki i ekonomiki regionu.

Kolejny rozdział zawiera charakterystykę teorii i koncepcji funkcjonalnych miast, po-

cząwszy od klasycznych, określających prawa rządzące ich wielkością, rozmieszczeniem 

oraz główne mechanizmy ich wzrostu, aż po współczesne, opisujące mechanizmy ich me-

tropolizacji i internacjonalizacji oraz funkcje w globalnej gospodarce. Ich analiza została 

dokonana pod kątem znaczenia i roli przypisywanych w nich funkcji turystycznej. Można je 

podzielić na trzy grupy. Pierwszą tworzą klasyczne teorie funkcjonalne – koncepcja ośrod-

ków centralnych oraz teoria bazy ekonomicznej, które określiły ramy badania charakteru 

miast oraz ich systemu hierarchicznego. Kolejną grupę tworzą koncepcje wyjaśniające lo-

gikę funkcjonowania globalnych procesów rozwojowych i – w konsekwencji – roli miast 

w tych procesach. Należą do niej koncepcje miast światowych, miast globalnych i miast 

informacyjnych. Na trzecią grupę składają się koncepcje, które za punkt wyjścia przyjmują 

współczesne przejawy funkcjonowania systemów miejskich: miast innowacyjnych, miast 

jako maszyn rozrywki, miast kreatywnych i miast inteligentnych. Należy rozpoznać, na 

ile i w jaki sposób rola turystyki jako funkcji trwale wpisanej w strukturę przestrzenno-

-gospodarczą miast oraz budującej ich międzynarodowy potencjał jest przez te koncepcje 

opisywana i wyjaśniana. Wszystkie koncepcje stanowią bezpośrednią podstawę do analizy 

istoty internacjonalizacji funkcji turystycznej dokonanej w kolejnym rozdziale.

Kumulatywny charakter badań spowodował, że dopiero w piątym rozdziale moż-

liwe było omówienie genezy pojęcia internacjonalizacji funkcji turystycznej miast oraz 

ustrukturyzowanie pojęć pokrewnych temu terminowi: umiędzynarodowienie, umię-

dzynarodawianie (które, chociaż używane zamiennie, różnią się znaczeniowo), status 

międzynarodowy, potencjał międzynarodowy oraz miasto międzynarodowe. Zjawisko 
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internacjonalizacji wyjaśniane jest z trzech perspektyw. Pierwsza ma charakter mikro-

ekonomiczny, nawiązuje do problematyki zarządzania strategicznego przedsiębiorstw. 

Mimo że to właśnie na tym ujęciu koncentrowały się pierwsze prace badawcze dotyczące 

internacjonalizacji, to w rozważaniach przedstawionych w niniejszej książce ma ona cha-

rakter uzupełniający. Druga perspektywa dotyczy klasycznego ujęcia mezoekonomicz-

nego, a więc perspektywy sektorowej, przez pryzmat której należy analizować funkcję  

turystyczną, i która z uwagi na heterogeniczność turystyki wychodzi poza jej sztywne rozu-

mienie. Trzecie ujęcie, podstawowe dla przedmiotu badania, ale odnoszące się do dorobku 

poprzednich, przyjmuje za przedmiot badań miasto i pozwala w możliwie najpełniejszym 

zakresie scharakteryzować istotę internacjonalizacji rozumianą zarówno jako stan lub proces, 

ale także podkreślając relacje internacjonalizacji funkcji turystycznej z internacjonalizacją 

całego miasta. Istotną częścią tej części pracy jest przedstawienie koncepcji miast świato-

wej turystyki rozumianych jako najwyższa forma internacjonalizacji funkcji turystycznej. 

Rozdział kończy prezentacja wniosków odnośnie do istoty internacjonalizacji funkcji tury-

stycznej wynikających zarówno z rozważań przedstawionych w tym rozdziale, jak i z do-

konanej w poprzednim rozdziale analizy koncepcji funkcjonalnych miasta.

Rozdział szósty zawiera uszczegółowienie koncepcji badań empirycznych w zakresie 

pomiaru poziomu i struktury międzynarodowego potencjału turystycznego miast. Przede 

wszystkim zaprezentowano koncepcję triady internacjonalizacji funkcji turystycznej jako 

głównego schematu metodycznego badań. Następnie przedstawiono procedurę wyboru 

miast zakwalifikowanych do badań. Kolejne podrozdziały zawierają opis źródeł danych 

wykorzystanych w badaniu, przedstawienie procedury tworzenia wskaźników internacjona-

lizacji miast w zakresie funkcji turystycznej w oparciu o schemat triady internacjonalizacji 

funkcji turystycznej, a także metody i techniki statystyczne służące identyfikacji struktury 

internacjonalizacji funkcji turystycznej miast polskich, a także tworzenia modelu badaw-

czego na tej podstawie oraz analizy skupień otrzymanych wyników.

Rozdział siódmy zawiera charakterystykę struktury internacjonalizacji miast polskich 

w zakresie funkcji turystycznej w formie szczegółowego ujęcia analitycznego oraz stwo-

rzonego na jego podstawie uproszczonego ujęcia modelowego. Na koniec przedstawiono 

klasyfikację miast polskich pod względem wielkości międzynarodowego potencjału w za-

kresie funkcji turystycznej oraz dokonano ich klasyfikacji według podobieństwa struktur 

internacjonalizacji tej funkcji. W zakończeniu dokonano weryfikacji sformułowanych we 

wstępie hipotez roboczych oraz przytoczono najbardziej istotne wnioski będące realizacją 

sformułowanego celu badawczego.

Książka jest bezpośrednim efektem realizacji projektu badawczego pt. „Znaczenie 

funkcji turystycznej w procesie internacjonalizacji miast” (3838/B/H03/2011/40), który 

został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki.
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Powszechnie uznaje się, że funkcja turystyczna określa otwartość miast. Jest najbar-

dziej egzogeniczną ich funkcją, zatem walory turystyczne postrzegane są jako salony, do 

których zapraszani są goście, natomiast wielkość i jakość zagospodarowania turystycznego 

stanowią wyznacznik możliwości recepcyjnych miast. Z kolei wielkość ruchu turystycz-

nego weryfikuje atrakcyjność miast w oczach odwiedzających. Na tym jednak znaczenie 

funkcji turystycznej się nie kończy. W jej ramach tworzą się bowiem i rozwijają przestrze-

nie i działalności, które służą także mieszkańcom. Ponadto otwartość w sferze turystycznej 

świadczy o bardziej ogólnej gościnności, tolerancji oraz gotowości miasta do budowania 

i pielęgnacji ponadnarodowych relacji w innych sferach życia społecznego, kulturowego 

i gospodarczego. Skalę i zakres umiędzynarodowienia należy zatem traktować w katego-

riach gotowości miasta do uczestnictwa w różnorodnych procesach rozwoju współczesnej 

cywilizacji, z wykorzystaniem jej zdobyczy i ze świadomością wspólnych zagrożeń.

Niniejsza książka zawiera pogłębione studium problematyki internacjonalizacji miast 

w zakresie ich funkcji turystycznej, z podkreśleniem internacjonalizacji miast polskich. 

Odpowiedź na postawione we wstępie pytanie: „jaka jest natura internacjonalizacji funkcji 

turystycznej miasta, określona przez jej strukturę oraz relacje z internacjonalizacją całego 

systemu gospodarczego”, stanowiące główny problem badawczy, wymagało przeprowadze-

nia badań o charakterze eksploracyjnym, odnoszących się zarówno w do warstwy literatu-

rowej, jak i empirycznej. Wymusiło to szerokie spojrzenie na omawiane zagadnienie oraz 

konieczność „podążania za tropem” poznawanego krok po kroku zjawiska, konsekwencją 

czego jest, między innymi, znaczna objętość książki. Czytelnikom, którzy czytają te zdania 

po lekturze wszystkich poprzednich rozdziałów, należą się podziękowania za wytrwałość.

Realizacja procesu badawczego była podporządkowana osiągnięciu zakładanego we 

wstępie celu głównego, a także celu metodycznego oraz celu praktycznego, przedstawio-

nych we wstępie na stronach 9–10. Potwierdzenie tego faktu zostanie przeprowadzone 

w kolejnych akapitach w sposób pośredni, wykorzystując do tego weryfikację stawianych 

hipotez roboczych formułowanych w sposób sekwencyjny w wyniku realizacji kolejnych 

etapów postępowania badawczego.

Zanim można było pochylić się nad szczegółami samego zjawiska internacjonalizacji 

w odniesieniu do gospodarki turystycznej, należało zarysować istotę globalizacji gospo-

darki turystycznej, opisać sposób funkcjonowania dużych i wielkich miast, w których roz-
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poczyna się i realizuje proces umiędzynarodowienia, a także dokładnie scharakteryzować, 

czym jest i w jaki sposób funkcjonuje gospodarka turystyczna w dużych miastach. Polski 

dorobek naukowy oraz doświadczenia praktyczne w zakresie zarządzania turystyką w du-

żych, otwartych i międzynarodowych strukturach miejskich gospodarek, znajdują się do-

piero w początkowej fazie rozwoju, dlatego przed przystąpieniem do badań literaturowych 

sformułowana została hipoteza ogólna, stanowiąca, że między globalizacją, metropolizacją 

oraz turystyką, zjawiskami określającymi współczesną rzeczywistość gospodarczą, zachodzą 

nie tylko silne, ale wzajemne relacje. Wyniki badań potwierdziły w pełni tę tezę. Zarówno 

turystyka, jak i metropolizacja uznawane są za czynniki i przejawy globalnych sił gospo-

darczych, społecznych i kulturowych. W efekcie obserwowany jest ciągły wzrost znaczenia 

miast na arenie międzynarodowych stosunków gospodarczych. W zależności od wielko-

ści i potencjału gospodarczego są one koncentratorami lub węzłami przepływów kapitału, 

wiedzy, informacji, technologii oraz osób, zachodzącymi w układzie poziomym, między 

miastami, oraz pionowym, jako interakcja lokalności i globalności. Współczesne miasta 

należy postrzegać jako podmioty pośredniczące między szczeblem globalnym a szczeblem 

lokalnym. Turystyka, jednocześnie zdeterminowana lokalnie i mająca globalny zakres od-

działywania, doskonale wpisuje się w tę sieciową, miejską logikę funkcjonowania gospodarki 

światowej. W ostatnich dziesięcioleciach XX wieku oraz na początku obecnego obserwuje 

się dynamiczny, niespotykany w poprzednich okresach, wzrost liczby dużych miast oraz 

zakresu urbanizacji w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturowym, a także boom 

turystyki do wielkich miast. Procesy te następują równocześnie z globalizacją. Ponadto ba-

dania zaprezentowane w pierwszym rozdziale potwierdziły, że związki między globalizacją 

a turystyką oraz globalizacją a metropolizacją są dwustronne, a określenie kierunku tych 

związków jest niemożliwe – zjawiska te dopełniają się i wzajemnie napędzają. Na gruncie 

turystycznym najbardziej spektakularnym skutkiem tego trójczynnikowego mechanizmu 

jest funkcjonowanie metropolii turystycznych świata, których potencjał jest równie silnie 

zakorzeniony zarówno w ich atrakcyjności turystycznej, jak i potencjale gospodarczym.

Powyższe rozważania pozwoliły sformułować kolejną hipotezę o charakterze roboczym, 

zgodnie z którą możliwe jest wyodrębnienie turystyki wielkomiejskiej jako samodzielnej 

formy turystyki podejmowanej oraz kształtowanej w miastach o charakterze metropolital-

nym. Została ona zweryfikowana w formie opisowej poprzez systematykę pojęć oraz cha-

rakterystykę istoty turystyki jako aktywności turystycznej oraz dziedziny gospodarowania 

w miastach. Globalne uwarunkowania i skomplikowana struktura społeczno-gospodarcza 

dużych miast sprawiają, że sfera turystyki określona jako wielkomiejska posiada atrybuty 

wyróżniające ją nie tylko od innych rodzajów turystyki, ale także od bardziej ogólnie ro-

zumianej turystyki w mieście. Atrybutami tymi są: bogactwo form i dywersyfikacja miej-

skich produktów turystycznych; integracja z funkcją rekreacyjną zarówno w sferze podaży,  

Podsumowanie



— 319 —

Funkcja turystyczna w procesie internacjonalizacji miast

jak i popytu; wnikanie w strukturę funkcjonalną i przestrzenną miasta wynikające z róż-

norodności motywów przyjazdów odwiedzających; duża koncentracja podróży i pobytów 

służbowych oraz turystyki biznesowej; poszerzanie zasięgu przestrzennego poza administra-

cyjne granice miasta; oraz podkreślany już globalno-lokalny zakres oddziaływania. Należy 

zatem uznać, że charakterystyka turystyki wielkomiejskiej, uzupełniona opisem potencjału 

oraz atrakcyjności turystycznej dużych miast oraz struktury odbiorców ich oferty, stanowi 

istotny rezultat poznawczy badań.

Istotą turystyki wielkomiejskiej jest przenikanie przez całą strukturę systemu gospo-

darczego miasta. Dało to podstawę do pozytywnej weryfikacji kolejnej hipotezy stano-

wiącej, że warunkiem badania internacjonalizacji turystyki w dużych miastach jest ujęcie 

jej w kategoriach funkcjonalnych, która umożliwia jej dualną interpretację: jako element 

struktury gospodarczej miasta oraz jako cechę miasta wpływającą na relacje zachodzące 

między nim a otoczeniem.

Ujęcie rozważań w ramy funkcjonalizmu, a następnie analiza najważniejszych kon-

cepcji miejskich, pozwoliły wyodrębnić funkcję turystyczną jako funkcję miejską oraz 

scharakteryzować ją w czterech ujęciach: jako refleksji poznawczej, jako cechy miasta, 

jako działalności społeczno-gospodarczej oraz jako relacji. Szczególnie istotne okazało się 

ostatnie ujęcie, zgodnie z którym turystyka jest rozpatrywana jako działalność społeczno-

-gospodarcza miasta stanowiąca element w jego strukturze gospodarczo-przestrzennej, 

a więc zajmująca w niej określone miejsce i pełniąca określoną funkcję, a ponadto stanowi 

działalność skierowaną na obsługę turystów, a więc którą miasto spełnia na rzecz otoczenia 

w całościowym systemie gospodarki światowej, co jest podstawą określenia jego roli i rangi 

w sieci osadniczej oraz systemie gospodarczym. Podejście funkcjonalne umożliwia w pełni 

badanie procesu internacjonalizacji turystyki wielkomiejskiej. Ponadto rozpoznano także 

istotną lukę w systemie informacji statystycznej z zakresu turystyki, dotyczącą szczebla 

aglomeracyjnego, dla którego publikowanych jest najmniej informacji, a problem ten nie 

ogranicza się tylko do innego zakresu przestrzennego w stosunku do szczebla krajowego 

(dominującego w statystyce turystyki), ale także adaptacji kwestii definicyjnych, doboru 

mierników oraz zmienionego podziału struktury ruchu turystycznego.

Wiedza skumulowana na tym etapie procesu badawczego pozwoliła sformułować ko-

lejną hipotezę, która stanowi, że internacjonalizacja funkcji turystycznej jest w zdecydo-

wanym zakresie pochodną umiędzynarodawiania całego miasta, jednak dokonuje się także 

w sposób niezależny z otwieraniem się całej gospodarki miasta na zagranicę. Dla potrzeb 

jej weryfikacji dokonano przeglądu najważniejszych koncepcji funkcjonalnych miasta 

pod kątem znaczenia i roli turystyki w procesie budowania międzynarodowego potencjału 

miast. Można stwierdzić, że te pogłębione badania literaturowe pozwoliły jedynie w spo-

sób ogólny pozytywnie zweryfikować postawioną tezę. Innymi słowy – ogólne wnioski 
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potwierdzają uzależnienie umiędzynarodowienia funkcji turystycznej miast od ich ogól-

nej internacjonalizacji, jednak w przypadku niektórych koncepcji funkcjonalnych (teorii 

ośrodków centralnych, koncepcji miast informacyjnych oraz koncepcji miast innowa-

cyjnych) brakuje bezpośrednich odniesień do funkcji turystycznej, natomiast w innych 

(koncepcja miast globalnych, koncepcja miast kreatywnych) turystyka traktowana jest 

w sposób wtórny. Tym niemniej na podstawie analizy współczesnych koncepcji funkcjo-

nalnych miasta można stwierdzić istnienie silnego związku między internacjonalizacją 

miast w zakresie funkcji turystycznej a ich internacjonalizacją ogólnogospodarczą. Ten 

wniosek tylko z pozoru wydaje się być oczywisty i ogólnikowy. Zależność ta nie jest 

wcale jednoznaczna, na co wskazują doświadczenia rozwoju turystyki w innych typach 

obszarów, w przypadku których silne jej umiędzynarodowienie jest funkcją atrakcyjno-

ści walorów turystycznych (a więc samej sfery turystycznej, a nie innych funkcji tych 

obszarów) oraz decyzji działań globalnych podmiotów turystycznych, przy równoczes-

nym niskim stopniu umiędzynarodowienia całej gospodarki (Theuns, 1976, 2008, 2011; 

Wodejko, 1998). W małych i średnich ośrodkach miejskich silne umiędzynarodowienie 

funkcji turystycznej także może nie być powiązane z otwieraniem na zagranicę innych 

funkcji, natomiast może być źródłem wysokich kosztów funkcjonowania całego miasta, 

które trudno internalizować, czego przykładem są problemy rozwoju turystyki w Wenecji, 

Czeskim Krumlovie, Brugii, Dubrowniku i innych miastach o dużym bogactwie walorów 

kulturowych (Kruczek, Zmyślony, 2014; Pásková, 2002; Russo, 2002; van der Borg, Costa,  

Gotti, 1996; van der Borg, 1991).

Analiza współczesnych koncepcji funkcjonalnych pozwoliła sformułować bardzo 

istotny wniosek badawczy, który należy uznać za jeden z kluczowych rezultatów poznaw-

czych badań. Mianowicie proces umiędzynarodowienia funkcji turystycznej dokonuje się 

w różny sposób i zależny jest od innych mechanizmów w odniesieniu do dwóch podsta-

wowych rodzajów: do turystyki biznesowej oraz do turystyki czasu wolnego, a więc tu-

rystyki poznawczej i wypoczynkowej. Międzynarodowy status turystyki biznesowej jest 

wtórny w stosunku do umiędzynarodawiania ogólnogospodarczego miasta. Jej znaczenie 

jest podkreślane przede wszystkim w koncepcjach miast światowych, miast globalnych 

oraz miast informacyjnych. Usługi z zakresu organizacji podróży służbowych oraz wszel-

kiego rodzaju spotkań stowarzyszeń i firm uznawane są jako typ zaawansowanych usług 

dla biznesu, które stanowią podstawowy czynnik budowania potencjału międzynarodo-

wego współczesnych miast globalnych. Tym samym logika jej rozwoju przybiera formę 

ponadnarodowego usieciowienia poprzez hiperprzestrzenie portów lotniczych, transnaro-

dowe systemy hotelowe, sieci restauracyjne, międzynarodowych organizatorów spotkań, 

równocześnie podlegając silnej standaryzacji i unifikacji, zgodnie z logiką przestrzeni sieci 

(por. Castells, 1992, 2008). Popyt turystów biznesowych na usługi typowo turystyczne ma 
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charakter pochodny, zatem konkurencja między miastami w tej sferze nie jest odczuwana 

w dużym stopniu, a źródła internacjonalizacji tej sfery funkcji turystycznej są bardzo zróż-

nicowane i rozproszone, ponieważ tkwią także w innych funkcjach miejskich.

W odróżnieniu od turystyki biznesowej sfera internacjonalizacji czasu wolnego do-

konuje się w bardziej autonomiczny sposób, zależy od rozwoju oraz stopnia umiędzy-

narodowienia samego potencjału turystycznego miast. W tej sferze konkurencja między 

nimi jest o wiele silniej odczuwalna i oparta o posiadane zasoby, czyli unikalne i rozpo-

znawalne atrakcje, specjalizację oferty miejskiej oraz ogólny wizerunek. Usieciowienie 

ma znaczenie przede wszystkim w zakresie dostępności komunikacyjnej, w mniejszym 

dotyczy istnienia sieci obiektów noclegowych i gastronomicznych. Na tym rynku miasta 

konkurują ponadto z innymi typami regionów turystycznych, a internacjonalizacja tury-

styki jest nie tyle uzależniona od umiędzynarodowienia ogólnogospodarczego miasta, ale 

stanowi jego istotny czynnik.

Zgodnie z kumulatywną logiką badań eksploracyjnych w pracy dokonano pozytywnej 

weryfikacji kolejnej hipotezy roboczej, zgodnie z którą w odniesieniu do dużych miast nie 

jest możliwe odseparowanie funkcji turystycznej oraz jej międzynarodowego potencjału 

od ogólnej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, dlatego internacjonalizacja funk-

cji turystycznej powinna być badana poprzez jej obustronny wpływ na internacjonalizację 

całego miasta (jako internacjonalizacja miasta w zakresie jego funkcji turystycznej). We-

ryfikacja ta prowadzona była w dwóch kolejnych rozdziałach. Po pierwsze potwierdziła 

to analiza istoty internacjonalizacji przeprowadzona z trzech perspektyw: mikroekono-

micznej, sektorowej oraz miejskiej. Druga płaszczyzna weryfikacji została dokonana na 

podstawie badań empirycznych. Na ich potrzeby sfomułowano oryginalną koncepcję me-

todyczną nazwaną triadą internacjonalizacji funkcji turystycznej miasta. Opiera się ona na 

bardzo istotnym stwierdzeniu, że internacjonalizacja funkcji turystycznej nie może być 

rozpatrywana odrębnie od internacjonalizacji całego miasta. Dlatego zidentyfikowano trzy 

jej składowe: poziom rozwoju funkcji turystycznej, udział części zagranicznej w funkcji 

turystycznej oraz internacjonalizację całego miasta. Ponadto ustalono, że pomiar poziomu 

internacjonalizacji miast w oparciu o model triady internacjonalizacji musi poprzedzać 

ustalenie jej struktury na podstawie analizy korelacji dostępnych wskaźników. Formuła 

triady pozwoliła zaprojektować cały proces badań empirycznych wraz z autorską metodą 

formułowania wskaźników oraz metodą analizy struktury internacjonalizacji miast w sfe-

rze turystyki. Wyodrębnienie przy jej użyciu głównych komponentów, a następnie wybór 

najbardziej reprezentatywnych dla nich wskaźników umożliwiło stworzenie syntetycznego 

wskaźnika internacjonalizacji miast w sferze turystyki. Ten skomplikowany proces pomiaru 

jest niezbędny z uwagi na to, że wcześniej struktura internacjonalizacji nie była badana, 

zatem nie wiadomo było, jakie czynniki ją tworzą. 
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Zasadniczą część badań empirycznych stanowił pomiar poziomu i struktury międzyna-

rodowego potencjału największych miast polskich w zakresie funkcji turystycznej, w wyniku 

którego udało się częściowo zweryfikować kolejną hipotezę, stanowiącą, że o sile i struk-

turze internacjonalizacji funkcji turystycznej miast decyduje wiele czynników, z których 

największy wpływ mają komponenty kształtujące ich potencjał gospodarczy oraz usie-

ciowienie komunikacyjne (dostępność komunikacyjną), natomiast wtórne znaczenie mają 

komponenty tworzące jej atrakcyjność turystyczną. W wyniku przeprowadzonych badań 

na dziesięciu największych miastach w Polsce stwierdzono, że struktura ta jest wyznaczana 

przez sześć komponentów:

• intensywność zagranicznego ruchu turystycznego,

• natężenie zagranicznej działalności noclegowej i gastronomicznej,

• usieciowienie miasta rozumiane jako dostępność komunikacyjna, a także między-

narodowe dziedzictwo kulturowe,

• natężenie zagranicznej działalności sfery organizacji i obsługi ruchu turystycznego,

• natężenie zagranicznej działalności sfery kultury i sportu,

• międzynarodową aktywność muzealniczą.

Wśród wyróżnionych komponentów znajdują się także te, które składają się na atrak-

cyjność turystyczną tych miast (natężenie zagranicznej działalności noclegowej i gastro-

nomicznej, międzynarodowe dziedzictwo kulturowe oraz międzynarodowa aktywność mu-

zealnicza). Z drugiej strony większość komponentów ma charakter gospodarczy, ponieważ 

określa natężenie zagranicznej działalności gospodarczej w ramach funkcji turystycznej.  

Dodatkowo na podstawie siły i intensywności powiązań stwierdzono dodatkowo, że naj-

większe znaczenie w strukturze potencjału międzynarodowego w zakresie funkcji tury-

stycznej mają trzy komponenty: usieciowienie miast, natężenie zagranicznej działalności 

w sferze usług noclegowych i gastronomicznych oraz intensywność zagranicznego ruchu 

turystycznego.

Wyróżnione komponenty, wraz z występującymi między nimi powiązaniami korelacyj-

nymi, tworzą model internacjonalizacji funkcji turystycznej miast polskich. Model pozwa-

la nie tylko poznać naturę tego zjawiska, ale także dokonać stosunkowo małym nakładem 

sił jego pomiaru w oparciu o wyróżnione wskaźniki pełniące funkcje reprezentantów tych 

komponentów. Model jest zgodny z trzema podstawowymi ujęciami poznawczymi funkcji 

turystycznej jako funkcji miejskiej.

Zaprezentowana koncepcja triady internacjonalizacji funkcji turystycznej miast pol-

skich, wraz z określeniem ścisłej procedury badawczej wraz ze schematem opomiarowania 

internacjonalizacji funkcji turystycznej miast polskich, a następnie sporządzenie modelu 

struktury internacjonalizacji miast polskich w zakresie funkcji turystycznej, złożyły się na 

osiągnięcie celu metodycznego pracy.

Podsumowanie
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Zidentyfikowany model struktury internacjonalizacji funkcji turystycznej posłużył do 

pomiaru poziomu internacjonalizacji badanych miast, wynikiem czego uzyskano ich kla-

syfikację ze względu na to kryterium. Na ich podstawie dokonano pozytywnej weryfikacji 

ostatniej hipotezy roboczej w pracy. Na podstawie pomiaru dla 2012 roku stwierdzono, 

że miastami o najsilniejszym potencjale międzynarodowym w zakresie funkcji turystycznej 

są kolejno Kraków, Warszawa, Wrocław, Katowice oraz Gdańsk, Szczecin, Poznań, Lublin, 

Łódź, Bydgoszcz. Zastosowanie analizy skupień pozwoliło z kolei stwierdzić, że podobna 

natura internacjonalizacji funkcji turystycznej występuje w przypadku Gdańska, Katowic, 

Poznania, Szczecina, Wrocławia i Warszawy, jednak odrębną grupę pod względem podo-

bieństwa internacjonalizacji tworzą Bydgoszcz, Lublin i Łódź. Z kolei Kraków cechuje od-

rębna natura internacjonalizacji, budowana przede wszystkim w oparciu o bardzo wysoki 

poziom zagranicznego ruchu turystycznego.

Przeprowadzenie badania internacjonalizacji miast polskich w zakresie funkcji tury-

stycznej pozwoliło stwierdzić istnienie zależności między międzynarodowym potencjałem 

turystycznym a ich potencjałem ogólnogospodarczym. Kraków, Wrocław, Szczecin, Lub-

lin i Łódź charakteryzuje relatywnie wyższy poziom międzynarodowego potencjału tury-

stycznego w stosunku do międzynarodowego potencjału ogólnogospodarczego, natomiast 

Warszawa, Poznań i Katowice budują międzynarodowy potencjał turystyczny na bazie po-

tencjału ogólnogospodarczego. Gdańsk i Bydgoszcz cechuje najbardziej zrównoważona 

struktura obu potencjałów.

Przeprowadzone badania empiryczne pozwoliły w całości osiągnąć sformułowany we 

wstępie cel praktyczny badań, jakim był pomiar międzynarodowego potencjału miast pol-

skich w zakresie ich funkcji turystycznej. Warto jednak w tym miejscu podkreślić, że roz-

poznanie uniwersalnej (tj. reprezentatywnej dla wszystkich miast niezależnie od wielko-

ści i lokalizacji) natury internacjonalizacji funkcji turystycznej nie jest możliwe. Można 

przytoczyć kilka powodów niewykonalności tego zadania. Pierwszym jest złożona natura 

miast składająca się z zależności o niehierarchicznym charakterze, która sprawia, że wie-

lość zjawisk, którym można przypisać powiązania międzynarodowe, utrudnia ocenę ich 

rzeczywistego znaczenia, a ponadto przewyższa możliwości statystyki publicznej w za-

kresie dokładnego ich pomiaru, natomiast bezpośrednie zebranie materiału źródłowego 

reprezentującego wystarczającą liczbę i strukturę miast angażowałoby tak duże nakłady 

czasowe i finansowe, że podawałoby w wątpliwość sens tego działania. Drugim powodem 

jest brak wcześniej przeprowadzonych badań nad tym problemem, zatem jakiekolwiek wy-

niki takich badań byłyby z góry skazane na niemożność porównania do wyników innych 

projektów (należy zaznaczyć, że nieweryfikowalność i ograniczona możliwość dyskusji 

naukowej są ogólnymi atrybutami każdych badań eksploracyjnych). Trzecim powodem są 

zróżnicowane, obarczone wieloma lokalnymi uwarunkowaniami, ścieżki rozwoju miast.  
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Czwartym jest zróżnicowana struktura funkcjonalno-przestrzenna samych miast – w inny 

sposób rozwija się turystyka w międzynarodowych metropoliach o randze globalnej, w inny 

w miastach pełniących funkcję bram regionalnych, a w jeszcze inny w miastach znajdujących 

się na etapie przejścia z regionalnej do międzynarodowej roli. Podsumowując, uniwersalna 

natura internacjonalizacji nie istnieje.

Nie oznacza to, że badanie internacjonalizacji nie ma merytorycznego uzasadnienia. 

Przeciwnie, ze względu na wagę tego zjawiska dla rozwoju miast i całych regionów nale-

ży je studiować. Ścisłe wyznaczenie zasięgu przestrzennego analizy, a dzięki temu ograni-

czenie uwarunkowań, jakie wpływają na zjawiska rozwojowe miast i funkcji turystycznej, 

pozwala na poznanie mechanizmów rządzących tymi procesami.

Ponadto na podstawie badań empirycznych nie udało się zweryfikować istnienia róż-

nicy między logiką „ścieżki” internacjonalizacji turystyki biznesowej a logiką umiędzy-

narodawiania turystyki czasu wolnego. Przyczyna tkwi w niedostatecznie szczegółowym 

materiale źródłowym. W przypadku badania metropolii turystycznych świata zanotowano 

duże ubytki w odniesieniu do danych dotyczących liczby obiektów hotelowych, gastrono-

micznych, organizatorów spotkań itp., a także struktury rodzajowej ruchu turystycznego 

w miastach światowych, natomiast klasyfikacje miast ze względu na liczbę organizowanych 

spotkań międzynarodowych (ICCA, 2013; UIA, 2013) nie obejmują miast amerykańskich. 

Bez tych informacji weryfikacja empiryczna tej tezy okazała się niemożliwa. W odniesieniu 

natomiast do badań miast polskich brak danych dotyczących liczby organizowanych spotkań 

za rok 2002 wpłynął (lub mógł wpłynąć, ponieważ bez nich nawet ten fakt jest niemożliwy 

do stwierdzenia) na to, że sfera związana z turystyką biznesową nie została zidentyfikowa-

na jako istotny komponent struktury międzynarodowego potencjału turystycznego polskich 

miast. Z uwagi jednak na eksploracyjny charakter przeprowadzonych badań i ograniczony 

poziom wiarygodności danych opisujących internacjonalizację miast (podkreślany przez 

wszystkich badaczy podejmujących tę problematykę, a nie tylko zidentyfikowany w trak-

cie niniejszych badań) brak weryfikacji empirycznej nie jest podstawą do podważenia zna-

czenia tego wniosku poznawczego. Jest to zatem kolejny ważny rezultat poznawczy pracy.

Badania o charakterze eksploracyjnym można porównać do poszukiwań badawczych 

mających pewną formę eksperymentu, ponieważ nie można z góry ustalić ich szczegóło-

wego planu, kierunek uzależniając od wyników kolejnych etapów. Oprócz potwierdzonego 

osiągnięcia celów badań oraz pozytywnej weryfikacji sformułowanych hipotez roboczych 

należy wskazać obiektywne ograniczenia zaprezentowanego projektu badawczego.

Pierwszym z nich jest jego eksploracyjny charakter, który nie pozwala na odniesienie 

ich wyników do innych, podobnych prac badawczych. Mimo stosowania reżimu naukowego 

oraz zasady obiektywności na każdym etapie procesu badawczego nie wiadomo, czy zapre-

zentowane wyniki i wnioski wyjaśniają w stopniu wyczerpującym naturę internacjonalizacji. 

Podsumowanie
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Ponadto do ograniczeń należy zaliczyć zastosowane w trakcie badań empirycznych metody 

badawcze. Badanie potencjału turystycznego metropolii światowych oparte jest o źródła 

wtórne o dużym stopniu syntetyzacji, mających formę rankingów tworzonych w innych 

celach niż do badania internacjonalizacji funkcji turystycznej. Warto jednak podkreślić 

po raz kolejny, że przyjęcie innej metody obejmującej światowy zakres przestrzenny jest 

trudne do zrealizowania nawet przy potężnym budżecie oraz możliwościach organizacyj-

nych. Z kolei w trakcie badań miast polskich niemożliwe okazało się wykorzystanie metody 

głównych składowych, która w najbardziej efektywny i wiarygodny sposób pozwoliłaby 

na wyodrębnienie głównych czynników internacjonalizacji miast. Wykorzystana w zamian 

analiza korelacji Spearmana oraz wyodrębnienie reprezentantów jest w stosunku do metody 

głównych składowych uproszczona i obarczona subiektywizmem i uznaniowością badacza, 

które oczywiście starano się ograniczać, jednak niemożliwe było ich całkowite uniknięcie.

Za istotne ograniczenie należy także uznać stan materiału źródłowego badań miast pol-

skich mimo możliwie maksymalnej dywersyfikacji źródeł oraz podjęcia decyzji o korzysta-

niu z płatnych danych GUS. Niedostatek danych był szczególnie dotkliwy dla 2002 roku, 

w którym pozyskano o wiele węższy zakres wskaźników rzutujący na uzyskane wyniki, 

jednak nie wiadomo w jakim stopniu. Dopiero po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że 

jedną z metod ograniczenia braku danych mogło być przyjęcie krótszego odstępu między 

pomiarami. Można domniemywać, że funkcja turystyczna miast polskich w roku 2002 

znajdowała się na innym etapie cyklu życia niż w 2012 roku, ponadto globalne warunki 

jej rozwoju mogły zmienić się diametralnie, co wpłynęło na ostateczne wyniki. Zastoso-

wanie dziesięcioletniej przerwy podyktowane było jednak myślą, że wiele z czynników 

internacjonalizacji nie podlega dynamicznym zmianom, starano się natomiast odzwiercied-

lić zmiany zachodzące w rozwoju funkcji turystycznej w polskich miastach. Wydaje się 

jednak słuszna konieczność przeprowadzenia dodatkowego pomiaru po upływie pewnego 

okresu (np. pięciu lat, czyli dla roku 2017), aby ponownie ustalić kluczowe komponenty 

struktury internacjonalizacji oraz zweryfikować model struktury internacjonalizacji miast 

polskich w zakresie funkcji turystycznej. Ponadto wąski zakres danych towarzyszył także 

badaniu internacjonalizacji ogólnogospodarczej miast w obu latach, dla których dokony-

wano pomiaru.

Kolejne ograniczenie wynika z przyjętego zakresu przestrzennego, skupionego na ich 

granicach administracyjnych, co automatycznie wyklucza badanie obszaru aglomeracyjne-

go, kluczowego dla ośrodków mających potencjał metropolitalny. Problem ten szczegółowo 

omówiono już w rozdziale 6, dlatego tu ograniczono się tylko do zasygnalizowania jeszcze 

raz tego problemu. Przyczyną okazała się nieustalona w Polsce kwestia wyznaczenia gra-

nic metropolitalnych. Dodatkowo dla aglomeracyjnego zakresu przestrzennego niemożliwe 

okazało się zebranie wielu istotnych mierników funkcji turystycznej.
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Warto zastanowić się nad uogólnieniem wyników badania poza wąską, aczkolwiek 
reprezentatywną dla Polski grupą dziesięciu największych miast. Z czysto statystycznego 
punktu widzenia nie jest możliwe wyprowadzanie wniosków wykraczających poza za-
kres podmiotowy i przestrzenny badania. Nie jest jednak zabroniona dyskusja naukowa 
nad możliwościami ich wykorzystania w odniesieniu do ośrodków nieobjętych badaniem.  
Należy jednak pamiętać przy tym o przestrzennych i ustrojowych uwarunkowaniach rozwoju 
miast oraz turystyki w Polsce. Wydaje się prawdopodobne, że wyniki dotyczące struktury 
międzynarodowego potencjału funkcji turystycznej potwierdziłyby się w odniesieniu do 
ośrodków rzędu wielkości 200–300 tysięcy mieszkańców. Białystok, Gdynia, Częstochowa, 
Radom, Sosnowiec i Toruń są miastami tworzącymi zbiór, który w porównaniu z miastami 
poddanymi badaniu nie odbiega charakterystyką warunków rozwojowych, z drugiej strony 
należy pamiętać o tym, że ich potencjał metropolitalny jest niższy, a więc inna jest zapewne 
w ich przypadku struktura internacjonalizacji ogólnogospodarczej. Jeśli jednak potrakto-
wać zidentyfikowane komponenty struktury internacjonalizacji jako najbardziej istotne jej 
czynniki, można zaryzykować stwierdzenie, że mogą one być traktowane jako bieżące lub 
przyszłe obszary wsparcia turystyki międzynarodowej z punktu widzenia instytucji zarzą-
dzających rozwojem turystyki w tych średnich ośrodkach. Ponadto można się zastanawiać, 
czy wnioski z badania miast polskich mogą być wykorzystane w dyskusji nad naturą in-
ternacjonalizacji funkcji turystycznej miast wywodzących się z byłego „bloku wschodnie-
go”, a więc mających rodowód gospodarki nakazowo-rozdzielczej i nadal pozostających 
w granicach państwowych odzwierciedlających ten historyczny podział (oczywiście poza 
NRD, które zostały zintegrowane z gospodarką zachodnioniemiecką). W tym przypadku 
należałoby z kolei brać pod uwagę czynnik związany z wielkością państw i wynikającą 
z niego cechę centralności stolic, które poprzez syntezę funkcji stolicznej z innymi funk-
cjami metropolitalnymi dominują w innych krajowych systemach osadniczych i gospodar-
czych. Praga, Budapeszt, Bukareszt, Wilno, Tallin, Ryga, a nawet Bratysława otrzymują 
dodatkową „przewagę internacjonalizacyjną”, której nie posiada Warszawa funkcjonująca 
w o wiele większym systemie miejskim opartym o większą liczbę węzłów miejskich. Jest 
jednak możliwe, że charakter procesów internacjonalizacji funkcji turystycznej w tych 
miastach jest podobny do miast poddanych badaniu.

Warto także jeszcze raz przypomnieć, że badania empirycznie pozwoliły zweryfiko-
wać jeden z najbardziej kluczowych wniosków wynikających z części literaturowej ba-
dań, odnoszący się do istnienia innej natury internacjonalizacji miast w zakresie turysty-
ki biznesowej oraz turystyki czasu wolnego. Wynika z tego pierwszy wniosek dotyczący 
przyszłych badań nad problematyką internacjonalizacji funkcji turystycznej. Konieczne 
jest pogłębienie badań, w wyniku których możliwe będzie rozpoznanie tych dwóch „ście-
żek” umiędzynarodawiania. W tym przypadku konieczne jest jednak sięgnięcie do technik  
opartych o źródła całkowicie pierwotne.
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Ponadto w przyszłości konieczne jest pogłębione badanie relacji między rozwojem 
funkcji turystycznej w miastach a stopniem jej internacjonalizacji. Warto poznać odpo-
wiedź na następujące pytanie: na jakim etapie rozwoju potencjału turystycznego uzyskuje 
ona wystarczającą masę krytyczną konieczną do jego umiędzynarodowienia? Odpowiedź 
wymaga pośrednio wyznaczenia ścieżek ewolucji funkcji turystycznej badanych miast.  
W tym celu możliwe jest skorzystanie z dorobku koncepcji cyklu życia funkcji turystycz-
nej (Tourism Area Life Cycle) zaproponowanej przez Butlera (1980), zgodnie z którą miej-
scowość turystyczna, podobnie jak każdy produkt, przechodzi przez kolejne fazy rozwoju: 
wprowadzenie, wzrost, dojrzałość, upadek, tak i obszary przechodzą przez różne stadia 
rozwoju – od wstępnej eksploracji, wprowadzenia, następnie dynamicznego rozwoju do 
konsolidacji, stagnacji aż do upadku i odrodzenia. Podstawowym wyzwaniem wykorzysta-
nia tej metody jest konieczność pozyskania odpowiednio długich i kompletnych szeregów 
czasowych danych niezbędnych do stworzenia możliwie pełnego oraz niezafałszowanego 
obrazu kształtowania się zjawisk wpływających na rozwój turystyki oraz jej internacjona-
lizacji. Oczywiste jest, że w tym przypadku konieczne będzie zawężenie zakresu przed-
miotowego wskaźników dla uzyskania odpowiednio długich szeregów czasowych danych. 

Zaprezentowane w niniejszej książce badania koncentrowały się na rozpoznaniu i wy-
jaśnieniu natury internacjonalizacji miast w zakresie funkcji turystycznej w odniesieniu 
do dwóch z trzech jej wymiarów wskazanych w rozdziale 5.4. W warstwie literaturowej 
rozpatrywano ją jako zjawisko obiektywne, będące wypadkową skorelowanych ze sobą 
sił, stosunków i uwarunkowań, zgodnie z milczącym założeniem niemożności kontrolo-
wania jej przez władze miasta lub organizacje odpowiedzialne za zarządzanie turystyką.  
Innymi słowy rozpatrywano umiędzynarodowienie bierne funkcji turystycznej. Z kolei ba-
dania empiryczne skoncentrowane były na pomiarze internacjonalizacji rozumianej jako 
stan, czyli stopnia umiędzynarodowienia w danym momencie czasu, jako procesu mierzo-
nego zmianami umiędzynarodowienia w danym okresie czasu. Konsekwencją tego było 
określenie struktury i poziomu nie tyle umiędzynarodawiania, co potencjału umiędzynaro-
dowienia miast w odniesieniu do turystyki.

Logicznym postępowaniem jest podjęcie w przyszłości badań nad internacjonaliza-
cją czynną, rozumianą – na bazie dorobku z zakresu internacjonalizacji przedsiębiorstw – 
jako opcja strategiczna miast. Badania te powinny dotyczyć aktywności władz lokalnych 
oraz podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie turystyką (DMO) w zakresie przyję-
tych przez nie strategii i działań prowadzących do internacjonalizacji funkcji turystycznej.  
Ich celem powinna być identyfikacja sposobów, kierunków i narzędzi ekspansji zagranicz-
nej miast w zakresie funkcji turystycznej w oparciu o analizę treści strategicznych doku-
mentów rozwojowych (strategii rozwoju miast, strategii rozwoju turystyki, programów 
rozwojowych itp.) oraz przeprowadzenie wywiadów pogłębionych z przedstawicielami 
władz terytorialnych oraz DMO. Przedtem jednak należałoby zidentyfikować płaszczyzny 
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internacjonalizacji funkcji zarządzania turystyką w miastach. Mogą nimi być internacjo-

nalizacja strategii turystyki, międzynarodowa orientacja marketingowa miasta w zakresie 

turystyki, internacjonalizacja struktury organizacyjnej oraz współpraca międzypodmiotowa 

w sferze turystyki. Badania internacjonalizacji czynnej miast w zakresie turystyki mogą 

dotyczyć zarówno miast polskich, jak i światowych.

Podsumowanie
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