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Wstęp 

Pomimo tego, że turystyka jest zjawiskiem zdeterminowanym lokalnie i funkcjo-
nującym w oparciu o miejscowe zasoby, napędzana jest przez procesy mające zasięg 
międzynarodowy. Podlega ona zatem zjawisku zwanym umiędzynarodowieniem, 
polegającym na wchodzeniu w skomplikowaną sieć międzynarodowych powiązań, 
czego skutkiem jest wzrost ich znaczenia na arenie międzynarodowej1. Obejmuje 
ona zarówno miasta jako całe struktury społeczno-gospodarcze, ale także ich po-
szczególne funkcje funkcjonalno-przestrzenne. Jedną z nich jest funkcja turystycz-
na. 

Celem artykułu jest pomiar relatywnego poziomu (natężenia) umiędzynarodo-
wienia funkcji turystycznej dziesięciu największych miast Polski: Bydgoszczy, Gdań-
ska, Katowic, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, 

                                                           
1  M. Czerny, Globalizacja a rozwój. Wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2005; J. Komorowski, Współczesne uwarunkowania gospodarczo-przestrzenne 
internacjonalizacji miast polskich, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2000; A. 
Szromnik, Internacjonalizacja jako nowy czynnik rozwoju miast, „Samorząd Terytorialny” 2009, nr 4, ss. 23-
43. 
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i na tej podstawie wyodrębnienie głównych czynników internacjonalizacji. Podstawą 
wnioskowania są dane wtórne publikowane w formie zestawień statystycznych 
gromadzonych przez GUS lub w formie zestawień wewnętrznych innych instytucji, 
dotyczące następujących aspektów rozwoju funkcji turystycznej: zakwaterowanie, 
gastronomia, dostępność komunikacyjna i transport, kultura, spotkania i wydarze-
nia, obiekty sportowe, organizatorzy turystyki, piloci i przewodnicy. 

Artykuł posiada klasyczną strukturę: po części literaturowej, stanowiącej podsta-
wę koncepcyjną badań, została przedstawiona metodyka, następnie zaprezentowano 
wyniki badania, co dało podstawę do wyprowadzenia wniosków oraz dyskusji 
z innymi pracami podejmującymi to samo zagadnienie. Całość zamyka zakończenie. 

Ramy teoretyczne 

Koncentracja ruchu turystycznego w miastach, wywołana występowaniem walo-
rów turystycznych oraz ich potencjałem biznesowym, wywołuje pobudzenie aktyw-
ności gospodarczej ukierunkowanej na świadczenie usług odwiedzającym, przy 
czym ich różnorodność i komplementarność jest odzwierciedleniem kompleksowe-
go charakteru popytu i konsumpcji turystycznej. W ten sposób rozwija się lokalna 
gospodarka turystyczna, będąca elementem struktury przestrzenno-funkcjonalnej 
miasta. Innymi słowy, jest jego funkcją, która jest skierowana na obsługę odwiedza-
jących i którą miasto spełnia w systemie gospodarki regionalnej, narodowej i świa-
towej2. Funkcja turystyczna obejmuje usługi zaliczane do sektora czwartego, dlatego 
w dużych miastach przyjmuje cechy funkcji metropolitalnej3. Skutki i konsekwencje 
tej działalności mają znaczenie dla struktury przestrzennej i życia gospodarczego 
miasta, ponieważ zapewniają napływ pieniądza zewnętrznego, wzrost inwestycji 
oraz rozwój infrastruktury, a tym samym spełniają potrzeby bytowe mieszkańców. 

                                                           
2  Por. A. Matczak, Problemy badania funkcji turystycznej miast Polski, w: Funkcja turystyczna, „Acta 

Universitatis Lodziensis – Turyzm” 1989, tom 5, ss. 27–39; Suliborski A., Funkcjonalizm w polskiej 
geografii miast. Studia nad genezą i pojęciem funkcji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, 
s. 73. 

3  T. Markowski, T. Marszał, Metropolia. Obszary Metropolitalne. Metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe. 
Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Warszawa 2006, s. 13. 



Umiędzynarodowienie funkcji turystycznej polskich miast  133 

W ten sposób funkcja turystyczna, mająca charakter zewnętrzny, buduje bezpośred-
ni potencjał konkurencyjny miasta oraz zapewnia jego rozwój4. 

Funkcję turystyczną należy traktować jako obiektywny miernik realnej przestrzeni 
turystycznej (geograficznej oraz społeczno-ekonomicznej) miasta5, w związku 
z czym konieczne jest rozpoznanie, jakie elementy wchodzą w jej skład. Biorąc pod 
uwagę specyfikę terytorialnego produktu turystycznego (a przede wszystkim takie 
jego cechy jak złożoność, multiwytwarzalność, komplementarność oraz synergicz-
ność jego elementów6, można stwierdzić, że mimo tego, że na ogólną funkcję tury-
styczną składają się obiekty i podmioty tworzące całą gospodarkę turystyczną, to 
w praktycznym, a więc wymiernym zakresie dotyczy ona miejskiego przemysłu 
turystycznego (rozróżnienie tych terminów zostało dokonane przez Światową Radę 
Podróży i Turystyki7, stosowane jest także przez Komisję Europejską8. Obejmuje 
zatem te rodzaje aktywności gospodarczej, które koncentrują się na produkcji dóbr 
i świadczeniu usług turystycznych w ścisłym znaczeniu, tj. zakwaterowanie i wyży-
wienie, transport, organizację i pośrednictwo turystyczne, udostępnianie atrakcji, 
informacja i promocja turystyczna itp.9 Pełny, wymierny obraz funkcji turystycznej 
uzupełniają działania z zakresu zarządzania turystyką w mieście podejmowane przez 
władze miast i organizacje turystyczne, a także dynamika i struktura ruchu tury-
stycznego skoncentrowanego w mieście. 

Egzogeniczny charakter funkcji turystycznej sprawia, że należy ona do tych spe-
cjalności miasta, które charakteryzują jego międzynarodowy status, oraz podlega 

                                                           
4  Por. A. Matczak, op. cit.; J. Majewska, Pomiar i ocena stadium turystycznego miast w ostatnim dziesięcioleciu – 

Poznań na tle największych miast w Polsce, w: Sposoby mierzenia I uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej mi-
asta – przykład Poznania, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo UEP, Poznań 2011, ss. 36-65. 

5  Por. B.Włodarczyk, Przestrzeń turystyczna – istota, koncepcje, determinant rozwoju, Wydawnictwo Uniwer-
sytetu Łódzkiego, Łódź 2009. 

6  J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. Włodarczyk, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, Polskie 
Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005. 

7  Zob. WTTC/OC Methodology for producing the 2010 WTTC/OE travel & tourism economic impact research 
using a simulated Tourism Satellite Account framework, World Travel & Tourism Council, Oxford Econom-
ics 2010. 

8  R. Leidner, The European tourism industry: A multi-sector with dynamic markets. Structures, developments and 
importance for Europe’s economy, Report prepared for the Enterprise DG (Unit D.3) of the European Commission, 
European Communities, Luxembourg 2004. 

9  WTTC/OC, op. cit. 
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intensywnemu procesowi umiędzynarodowienia, inaczej zwanego internacjonaliza-
cją10. Internacjonalizacja funkcji turystycznej jest jedną z płaszczyzn ogólnej inter-
nacjonalizacji miast, rozumianej jako wchodzenie w skomplikowaną sieć międzyna-
rodowych powiązań, czego skutkiem jest wzrost ich znaczenia na arenie międzyna-
rodowej11. Intensywność internacjonalizacji jest proporcjonalna do wielkości miasta, 
podlegają jej w największym stopniu duże miasta, osiągające pewną masę krytyczną 
swojego potencjału, w najmniejszym stopniu i najwolniejszym tempie miasta małe12. 

Przystępując do badań nad internacjonalizacją funkcji turystycznej należy rozróż-
nić jej wymiary, aby ustalić zakres analizy. Internacjonalizację funkcji turystycznej 
można rozpatrywać w trzech wymiarach13: jako obiektywny proces, będący wypad-
kową sił, stosunków i uwarunkowań o charakterze egzo- i endogenicznym, które 
kumulują się w przestrzeni turystycznej miasta; jako opcję strategiczną, czyli możli-
wy do określenia i realizacji program rozwoju turystyki, przyjęty przez powołane do 
tego celu instytucje, czyli władze miejskie i/lub organizacje turystyczne; jako stan, 
czyli stopień umiędzynarodowienia funkcji turystycznej w danym momencie czasu, 
określony od strony popytowej i podażowej oraz w sferze gospodarczej i regulacyj-
nej. Trzeci wymiar w największym stopniu odpowiada badaniom przedstawionym 
w artykule. 

Badacze mierzący stopień internacjonalizacji miast uznają wybrane aspekty funk-
cji turystycznej jako istotne cechy lub kryteria tego zjawiska, wyróżniając m.in. liczbę 
turystów zagranicznych, istnienie infrastruktury umożliwiającej organizację między-
narodowych imprez (hotele, w tym obiekty wielkich sieci międzynarodowych, sale 
konferencyjne, centra kongresowe i targowe), rozpoznawalne na świecie budynki, 
organizowanie wydarzeń o randze międzynarodowej, zabytki historyczne, muzea 

                                                           
10  P. Zmyślony, Turystyka w procesie internacjonalizacji miast, „Studia OeconomicaPosnaniensia” 2014, 2(3), 

ss. 7-27. 
11  J. Komorowski, op. cit.; A. Szromnik, op. cit. 
12  P. Hall, The World Cities, Heinemann, London 1966; J. Labasse, Profil de villes européennes à vocation 

internationale, „Cahiers de géographie du Québec” 1981, 25(66), ss. 403–412; S. Sassen, The global city: 
New York, London, Tokyo, Princeton Univercity Press, Princeton 2001; S. Sassen, The global city: 
Introducing a concept, „The Brown Journal of World Affairs” 2005, XI(2), ss. 27–43. 

13  P. Zmyślony, Internacjonalizacja zarządzania funkcją turystyczną w dużym mieście, „Prace Geograficzne 
Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ” 2013, zeszyt 134, ss. 51–68. 
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oraz inne instytucje kulturalne na międzynarodowym poziomie oraz międzynaro-
dowe połączenia lotnicze, kolejowe i drogowe14. Również w wielu światowych ra-
portach i rankingach miast światowych i globalnych podkreśla się komponenty 
turystyczne w formie pojedynczych wskaźników lub subrankingów15. W polskiej 
literaturze przedmiotu wciąż brakuje badań opartych na szerokiej bazie źródłowej 
oraz odzwierciedlających szeroki zakres funkcji turystycznej. 

Metoda i źródła danych 

Zgodnie z przedstawianymi w części literaturowej uwarunkowaniami internacjo-
nalizacji, podlegają jej przede wszystkim miasta duże. J. Labasse wskazuje jako mi-
nimalną masę krytyczną miasta międzynarodowego milion mieszkańców16, a więc 
mające status metropolii. Z kolei eksperci Komitetu Przestrzennego Zagospodaro-
wania Kraju PAN wskazują, że w warunkach polskich kryterium wielkościowe, 
które powinno spełniać miasto, aby pełnić funkcje metropolitalne, wynosi minimum 
500 tysięcy mieszkańców17. Biorąc to pod uwagę, badaniu poddano 10 polskich 
miast o największej liczbie ludności, czyli liczących powyżej 300 tys. mieszkańców. 
Zdaniem ekspertów KPZK PAN tworzą one faktyczne lub potencjalne ośrodki 
metropolitalne18. 

Badanie oparto na źródłach wtórnych, wykorzystano metodę wskaźnikową, ukie-
runkowaną na skonstruowanie jednego syntetycznego wskaźnika określającego 
stopień internacjonalizacji danego miasta, stanowiącego sumę wskaźników cząstko-
wych opisujących zjawisko możliwie w najpełniejszym zakresie. Celem budowy 

                                                           
14  J. Labasse, op. cit.; J. Komorowski, op. cit.; J. Majewska, op. cit.; E. H. Fry, L. H. Radebaugh, 

P. Soldatos, The New international cities era: The global activities of North American municipal governments, 
M. David, Kennedy for International Studies, Brigham Young University, Provo (Utah) 1989; P. Raźniak, 
City's position in international rankings and quality of offered tourist service, “Tourism - An Interdisciplinary 
International Journal” 2014, Vol. 62, No. 2, ss. 147-164. 

15  The Mori Memorial Foundation, Global Power City Index 2013, Tokyo 2013; PwC, Cities of Opportunity, 
PricewaterhouseCoopers, New York 2012; A.T. Kearney, 2012 Global Cities Index and Emerging Cities 
Outlook, Chicago 2012; 2 think now, Innovation Cities Global Index 2012-2013, http://www.innovation-
cities.com/indexes [30.11.2013]. 

16  J. Labasse, op. cit. 
17  T. Markowski, T. Marszał, op. cit. 
18  Ibidem. 
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wskaźnika jest porównanie stopnia internacjonalizacji funkcji turystycznej badanych 
miast. 

Nie jest możliwe ustalenie uniwersalnego podejścia metodycznego oraz pełnego 
zbioru kryteriów i wskaźników, za pomocą których należałoby oceniać stopień ich 
umiędzynarodowienia, siły oraz znaczenia, a także można byłoby je ze sobą porów-
nywać i na tej podstawie je szeregować. Problemem jest rozległy zakres informacji 
koniecznych do ukazania zjawiska oraz ograniczona dostępność i wiarygodność 
źródeł. Badanie internacjonalizacji funkcji turystycznej zależne jest zatem nie tylko 
od teoretycznego wyznaczenia kryteriów internacjonalizacji, ale także od ograniczo-
nej dostępności wiarygodnych danych, na bazie których można opracować wskaźni-
ki mierzące te kryteria. Problem z informacją statystyczną o odpowiedniej jakości 
jest w turystyce powszechny i widoczny już na szczeblu narodowym, nie wspomina-
jąc o lokalnym19. 

Zakres przestrzenny badania obejmuje 10 największych miast w Polsce: Byd-
goszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, 
Wrocław, przy czym badano je w odniesieniu do ich granic administracyjnych, nie 
zaś obszarów aglomeracyjnych. 

Zakres czasowy badania obejmuje lata 2002 i 2012, przy czym główny nacisk me-
rytoryczny położono na 2012 rok, ponieważ dla niego istnieje o wiele większy za-
kres informacji dotyczących internacjonalizacji, co wynika z ewolucji statystyki pu-
blicznej i komercyjnej. 

W badaniu wykorzystano wskaźniki o charakterze podażowym (charakteryzują-
cych stopień umiędzynarodowienia zagospodarowania turystycznego) i popytowym 
(charakteryzujących intensywność zagranicznego ruchu turystycznego w mieście) 
pogrupowanych w ośmiu kategoriach (Tabela 1.): zakwaterowanie, gastronomia, 
dostępność komunikacyjna i transport, kultura, spotkania i wydarzenia, obiekty 
sportowe, organizatorzy turystyki, piloci i przewodnicy. Kategorie te reprezentują 
różne typy działalności gospodarczej tworzące funkcję turystyczną, zgodnie z jej 

                                                           
19  P. Zmyślony, 2014, op. cit. 
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strukturą opisaną w części literaturowej. Dla roku 2012 liczba wskaźników wynosi 
35, zaś dla roku 2002 udało się stworzyć 23 wskaźniki. 

Tab. 1. Wskaźniki internacjonalizacji wykorzystane w badaniu 

Lp. Kategoria Wskaźnik Lata Sfera Źródło 

1 

Zakwaterowanie 

liczba zarejestrowanych 
noclegowych podmiotów 
gospodarczych zagranicznych 
i mieszanych 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

2 
udział podmiotów zagranicz-
nych i mieszanych w nocle-
gowych ogółem 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

3 
liczba obiektów międzynaro-
dowych sieci hotelowych  podaż 

Raport z rynku 
HoReCa, Hote-

larz 2013 

4 
liczba zagranicznych turystów 
korzystających z bazy nocle-
gowej 

2002 
2012 popyt Główny Urząd 

Statystyczny 

5 udział turystów zagranicz-
nych w ogółem 

2002 
2012 popyt Główny Urząd 

Statystyczny 

6 liczba noclegów udzielonych 
turystom zagranicznym 

2002 
2012 popyt Główny Urząd 

Statystyczny 

7 
udział noclegów udzielonych 
turystom zagranicznym w 
ogółem 

2002 
2012 popyt Główny Urząd 

Statystyczny 

8 

Gastronomia 

liczba zarejestrowanych 
gastronomicznych podmio-
tów gospodarczych zagra-
nicznych i mieszanych 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

9 
udział podmiotów zagranicz-
nych i mieszanych w gastro-
nomicznych ogółem 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

10 

Dostępność 
komunikacyjna i 

transport 

liczba zarejestrowanych 
transportowych podmiotów 
gospodarczych zagranicznych 
i mieszanych 

2012 podaż Główny Urząd 
Statystyczny 

11 
udział podmiotów zagranicz-
nych i mieszanych w trans-
portowych ogółem 

2012 podaż Główny Urząd 
Statystyczny 

12 
liczba bezpośrednich połą-
czeń lotniczych zagranicz-
nych 

2012 podaż openflights.com 
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Lp. Kategoria Wskaźnik Lata Sfera Źródło 

13 
udział połączeń zagranicz-
nych w bezpośrednich lotni-
czych ogółem 

2012 podaż openflights.com 

14 średnia długość tras lotni-
czych [w km] 2012 podaż openflights.com 

15 liczba zagranicznych połą-
czeń kolejowych 

2002 
2012 podaż Polskie Koleje 

Państwowe 

16 udział zagranicznych połą-
czeń w kolejowych ogółem 

2002 
2012 podaż Polskie Koleje 

Państwowe 

17 

liczba połączeń autostrado-
wych 2002 

2012 podaż 

Generalna 
Dyrekcja Dróg 

Krajowych i 
Autostrad 

18 liczba zagranicznych pasaże-
rów lotniczych 

2002 
2012 popyt Główny Urząd 

Statystyczny 

19 udział pasażerów zagranicz-
nych w lotniczych ogółem 

2002 
2012 popyt Główny Urząd 

Statystyczny 

20 

Kultura 

liczba zarejestrowanych 
kulturalnych podmiotów 
gospodarczych zagranicznych 
i mieszanych 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

21 
udział podmiotów zagranicz-
nych i mieszanych w kultu-
ralnych ogółem 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

22 
liczba wystaw zagranicznych i 
międzynarodowych w gale-
riach 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

23 

udział wystaw zagranicznych 
i międzynarodowych w 
wystawach w galeriach ogó-
łem 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

24 liczba wystaw z zagranicy w 
muzeach 2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

25 
udział wystaw z zagranicy w 
wystawach w muzeach ogó-
łem 

2012 podaż Główny Urząd 
Statystyczny 

26 
liczba obiektów na Liście 
Światowego Dziedzictwa 
UNESCO 

2012 podaż UNESCO 

27 liczba przyznania tytułu 
Europejskiej Stolicy Kultury 2012 podaż Eurostat 

28 Spotkania  
i wydarzenia 

liczba spotkań międzynaro-
dowych w rankingu ICCA 2012 podaż 

International 
Congress and 
Convention 
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Lp. Kategoria Wskaźnik Lata Sfera Źródło 
Association20 

29 
Obiekty  

sportowe 

liczba zarejestrowanych 
sportowych podmiotów 
gospodarczych zagranicznych 
i mieszanych 

2012 podaż Główny Urząd 
Statystyczny 

30 
udział podmiotów zagranicz-
nych i mieszanych w sporto-
wych ogółem 

2012 podaż Główny Urząd 
Statystyczny 

31 

Organizatorzy 
turystyki 

liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 
zagranicznych i mieszanych – 
organizatorzy turystyki 

2012 podaż Główny Urząd 
Statystyczny 

32 
udział podmiotów zagranicz-
nych i mieszanych w ogółem 
– organizatorzy turystyki 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

33 

liczba organizatorów turysty-
ki zajmujących się turystyką 
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2012 podaż 

Centralna Ewi-
dencja Organi-
zatorów Tury-

styki i Pośredni-
ków Turystycz-

nych21 

34 
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liczba zarejestrowanych 
podmiotów gospodarczych 
zagranicznych i mieszanych – 
piloci i przewodnicy 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

35 
udział podmiotów zagranicz-
nych i mieszanych w ogółem 
– piloci i przewodnicy 

2002 
2012 podaż Główny Urząd 

Statystyczny 

Źródło: opracowanie własne. 

Zdecydowano, że podstawą badania będą wskaźniki bezwzględne, składające się 
z cechy diagnostycznej, a nie relatywne, odnoszące wybraną cechę do liczby ludno-
ści lub powierzchni miasta. Argumentów przemawiających za tym rozwiązaniem jest 
kilka. Po pierwsze – selekcja miast pod względem wielkości została już dokonana 
jako warunek konieczny do badania zjawiska internacjonalizacji. Po drugie, wskaź-

                                                           
20  ICCA, Country and City Rankings 2012, International Association Meetings Market, Amsterdam 

2013. 
21  Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych, http://turystyka.gov. 

pl/[20.05.2014]. 
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niki relatywne, jak wskaźnik Schneidera, Charvata oraz Baretje’a i Deferta22, charak-
teryzują bardziej natężenie funkcji turystycznej niż stopień jej internacjonalizacji. Po 
trzecie, według ekspertów zajmujących się tym tematem, ich stosowanie w odnie-
sieniu do dużych ośrodków znacznie ogranicza ich wartość poznawczą z uwagi na 
skomplikowaną strukturę przestrzenno-funkcjonalną. 

Wszystkie wskaźniki cząstkowe mają formę stymulant o równej wadze. Z uwagi 
na to, że w formie surowej wyrażone są w różnych miarach, należało dokonać ich 
normalizacji, aby możliwe było ich porównanie. Zostało to dokonane przez porów-
nanie wartości kolejnych wskaźników w danym mieście do stałego punktu odniesie-
nia, jaką jest średnia wartość wskaźnika otrzymana w grupie badanych miast, zatem 
jego poziom równy jedności oznacza, że natężenie danej cechy w danym mieście 
odpowiada jego średniemu natężeniu we wszystkich dziesięciu miastach23. W ten 
sposób możliwe jest uszeregowanie miast ze względu na natężenie występowania 
danej cechy (kryterium), ale także określenie, o ile natężenie jest mniejsze lub więk-
sze od średniej. Dotyczy to także wartości wskaźnika syntetycznego, który jest śred-
nią arytmetyczną wskaźników syntetycznych. 

Zebrane w ten sposób dane zestawiono w ramach danych cech (wskaźników) 
oraz syntetycznego wskaźnika internacjonalizacji funkcji turystycznej (SWIFT), 
a następnie analizę danych przeprowadzona za pomocą zestawień porównawczych 
z wykorzystaniem metody rangowania24. W ten sposób stworzono ranking umię-
dzynarodowienia funkcji turystycznej największych polskich miast. 

Wyniki badania 

Ze względu na ograniczoną objętość artykułu nie jest możliwe przedstawienie 
wartości wszystkich wskaźników cząstkowych. Konieczna jest ich syntetyzacja 
w odniesieniu do poszczególnych kategorii. 

                                                           
22  Por. J. Warszyńska, A. Jackowski, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa 1978; Ł. Nawrot, Bezpo-

średnia konkurencyjność regionu turystycznego – istota i możliwości pomiaru, [w:] G. Gołembski, (red.), Turysty-
ka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym. Człowiek – przestrzeń – przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 211–232. 

23  Por. G. Gołembski (red.), Metody stymulowania rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym, Wydawnictwo 
Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002, ss. 24-37. 

24  A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, PWN, Warszawa 2000. 
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Z danych przedstawionych na Wykresie 1. wynika, że w najwyższym stopniu 
umiędzynarodowiona jestfunkcja turystyczna Warszawy i Krakowa. Syntetyczny 
wskaźnik internacjonalizacji funkcji turystycznej (SWIFT) dla 2012 roku przyjmuje 
w ich przypadku wartości odpowiednio 2,75 oraz 1,79, co oznacza, że są one niemal 
trzy i dwa razy wyższe od średniego stanu umiędzynarodowienia funkcji turystycz-
nej polskich miast. 

Wykres 1. Syntetyczny wskaźnik internacjonalizacji funkcji turystycznej pol-
skich miast (2012)  

Źródło: opracowanie własne. 

Jeszcze tylko dla jednego miasta – Wrocławia – wartość SWIFT kształtuje się 
powyżej średniej (1,16). Pozostałe miasta charakteryzują się poziomem umiędzyna-
rodowienia funkcji turystycznej niższym od przeciętnego dla swojej grupy. W przy-
padku trzech z nich – Poznania, Katowic i Szczecina – wartość wskaźnika oscyluje 
w przedziale 0,76-0,86, co oznacza, że międzynarodowy potencjał ich funkcji tury-
stycznej przekracza relatywny poziom ¾ średniej wartości. Kolejne dwa ośrodki – 
Gdańsk i Łódź – są miastami, w których wartość SWIFT przekracza nieco połowę 
średniej wartości (0,58 i 0,55). Najniższy poziom umiędzynarodowienia funkcji 
turystycznej zanotowano w przypadku Lublina i Bydgoszczy, dla których SWIFT 
wynosi odpowiednio wartość 0,41 oraz 0,35. Podsumowującinformacje przedsta-
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wione na wykresie widoczne jest przede wszystkim duże zróżnicowanie poziomów 
umiędzynarodowienia funkcji turystycznej w badanych miastach – funkcja tury-
styczna Warszawy jest niemal osiem razy bardziej zinternacjonalizowana niż funkcja 
turystyczna Bydgoszczy. 

Dla wyników z 2002 roku (Wykres 2.) rozstęp między najwyższą a najniższą war-
tością SWIFT jest jeszcze większy, co wynika zarówno z jeszcze wyższego poziomu 
wskaźnika dla pierwszego miasta w rankingu (Warszawa – 3,04), jak i jeszcze niż-
szego poziomu dla miasta ostatniego (Łódź – 0,32). Oprócz tego, kolejność po-
szczególnych miast na liście znacznie różni się od wyników z 2012. Jedynie trzy 
miasta zajmują te same pozycje: Warszawa (1), Kraków (2) oraz Gdańsk (7). Warto 
podkreślić wysokie, trzecie miejsce Szczecina, dla którego SWIFT przyjął ponad-
przeciętną wartość 1,34. Dwa miasta – Bydgoszcz i Lublin – zajmowały wyższe 
pozycje w rankingu, a trzy – Wrocław, Poznań i Katowice, niższe, jednak różnica ta 
w porównaniu z 2012 rokiem wynosi jedno miejsce. 

Wykres 2. Syntetyczny wskaźnik internacjonalizacji funkcji turystycznej pol-
skich miast (2002)  

Źródło: opracowanie własne. 

Analizując dane przedstawione na wykresach 1. i 2. można określić, w których 
miastach funkcja turystyczna uległa relatywnie największej internacjonalizacji 
w okresie 10. lat stanowiących zakres badania (należy jednak przy tym pamiętać, że 
struktura SWIFT różni się w odniesieniu do 2002 i 2012 roku, co może fałszować 
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wyniki). Relatywnie najsilniej umiędzynarodowieniu uległa funkcja turystyczna Kra-
kowa (różnica wartości SWIFT wynosi 0,39) oraz Łodzi (różnica na poziomie 0,23). 
Ponadto wskaźnik SWIFT wzrósł w przypadku Wrocławia (o 0,17) oraz Katowic 
(o 0,13). W przypadku trzech miast – Lublina, Bydgoszczy i Gdańska – poziom 
internacjonalizacji funkcji turystycznej nie zmienił się, bądź zmienił w minimalnym 
stopniu, natomiast dla Poznania, Warszawy i Szczecina zanotowano relatywne obni-
żenie poziomu SWIFT, odpowiednio o 0,08, 0,29 oraz 0,57 punktu. 

Szukając czynników internacjonalizacji funkcji turystycznej polskich miast należy 
wgłębić się w wyniki cząstkowe tworzące wartość samego SWIFT, ograniczając się 
do danych za 2012 rok. Na Wykresie 3. przedstawiono wyniki uszeregowania 35 
wskaźników cząstkowych tworzących SWIFT w dwie grupy – reprezentujące sferę 
popytu (7 wskaźników) oraz sferę podaży (28 wskaźników).  

Z wykresu 3. wynika, że jedynie Poznań wykazuje zbilansowane natężenie inter-
nacjonalizacji funkcji turystycznej w odniesieniu do tych dwóch sfer, natomiast w 
większości pozostałych miast można zaobserwować silniejsze relatywne umiędzyna-
rodowienie sfery podaży niż sfery popytu. Ta nierównowaga internacjonalizacyjna 
oznacza, że powiązania międzynarodowe występują przede wszystkim w sferze 
gospodarowania, czemu nie towarzyszy równie silny efekt w postaci liczby turystów 
i pasażerów linii lotniczych lub liczby wydarzeń międzynarodowych, co obserwuje 
się najbardziej we Wrocławiu, Szczecinie i Warszawie. Z kolei Kraków i Gdańsk 
reprezentują internacjonalizację funkcji turystycznej „ciągnioną” przez popyt, a więc 
opartą przede wszystkim o duże potoki gości zagranicznych przy relatywnie mniej-
szym umiędzynarodowieniu sfery podaży. 

W tych miastach podaż turystyczna umiędzynarodawia się jako reakcja na wzrost 
popytu zza granicy. O ile w przypadku Krakowa ta nierównowaga nie wpływa na 
pozycję rankingową, to w przypadku Gdańska można mówić o utracie pozycji ran-
kingowej w wyniku międzynarodowego zapóźnienia międzynarodowego sfery po-
daży. 
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Wykres 3. Struktura syntetycznego wskaźnika internacjonalizacji funkcji 
turystycznej polskich miast (2012) – sfera popytu i sfera podaży 

Źródło: opracowanie własne. 

Wnioski i dyskusja 

Zaprezentowane wyniki przeprowadzonego badania pozwalają na sformułowanie 
szeregu wniosków w zakresie umiędzynarodowienia funkcji turystycznej najwięk-
szych polskich miast. 

Znaczne zróżnicowanie względem siebie polskich miast pod względem umiędzy-
narodowienia ich funkcji turystycznej sprawia, że nie można mówić o jednym mo-
delu ich internacjonalizacji, natomiast można wyróżnić trzy klasy miast biorąc pod 
uwagę to zjawisko. 

Najwyższą z nich tworzą Warszawa i Kraków, które można nazwać, nawiązując 
niejako do typologii Maitlanda i Newmana25 miastami międzynarodowej turystyki, 
a więc miastami aspirującymi do miana miast światowej turystyki. Ich funkcja tury-
styczna jest na tyle zinternacjonalizowana, że odbiega w znacznym stopniu od po-

                                                           
25  R. Maitland, P. Newman (red.), World Tourism Cities: Developing Tourism Off the Beaten Track, Routledge, 
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zostałych, co wynika zapewne (bo nie zostało weryfikowane bezpośrednio w przed-
stawianych wynikach badania) z relatywnie wysokiego poziomu funkcji turystycznej. 
Ponadto można dojrzeć wewnętrzne zróżnicowanie umiędzynarodowienia. Na 
przestrzeni 10. lat funkcja turystyczna w Warszawie ulegała internacjonalizacji male-
jącym tempie, co przekłada się na relatywny spadek wartości SWIFT. W tym samym 
czasie umiędzynarodowienie turystyki w Krakowie wzrosło najbardziej spośród 
wszystkich miast. 

Kolejną klasę tworzą ośrodki o średnim lub zbliżonym do średniego poziomu in-
ternacjonalizacji miast. Tworzą ją Wrocław, Poznań, Katowice i Szczecin. Mimo 
tego, że osiągają one najwyższe wartości wskaźnika internacjonalizacji w różnych 
kategoriach, to kluczowe z nich, składające się z dużej liczby zmiennych,kształtują 
się na podobnych poziomach dla danego miasta (wyjątkiem są Katowice, dla któ-
rych wskaźnik w kategorii zakwaterowanie jest relatywnie dużo niższy od pozosta-
łych). 

Trzecią klasę umiędzynarodowienia tworzą miasta o niedostatecznym umiędzy-
narodowieniu funkcji turystycznej. Znalazły się w niej Gdańsk, Łódź, Lublin i Byd-
goszcz. Jest to niejednorodna klasa pod względem poziomu rozwoju funkcji tury-
stycznej. Na szczególną uwagę zasługuje obecność Gdańska, który cechuje się du-
żym rozwojem turystyki, a przede wszystkim zainteresowaniem turystów zagranicz-
nych (wartość wskaźnika internacjonalizacji sfery popytu turystycznego wynosi 
1,03), a więc umiędzynarodowienie funkcji turystycznej miasta jest „ciągnione” 
przez popyt. Jego pozycję w rankingu obniżają jednak wyniki uzyskane w katego-
riach sport, piloci i przewodnicy oraz kultura. 

Zaprezentowane w niniejszym artykule rezultaty poznawcze są zbieżne z wyni-
kami innych badań nad umiędzynarodowieniem funkcji turystycznej polskich miast, 
bazujących na mniejszej bazie informacji statystycznej. J. Majewska także wskazuje 
na Warszawę i Kraków jako miasta o najsilniej rozwiniętej pod względem międzyna-
rodowym funkcji turystycznej, jednak ze zmienioną kolejnością, według której Kra-
ków znajduje się na czele. Pozostałe miasta także uszeregowane są w podobny 
sposób, jedynie Katowice znajdują się na niższej pozycji. Wnioski badawcze 
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P. Raźniaka także wskazują na podobną, a wielu miejscach zbieżną hierarchię 
miast26. 

Wyciągając wnioski z przeprowadzonego badania, warto zdawać sobie sprawę 
z ograniczeń i uproszczeń w nich dokonanych, które wynikają z obiektywnych trud-
ności z pozyskiwaniem pełnej i wiarygodnej informacji na temat zjawisk turystycz-
nych w przestrzeni i gospodarce miejskiej, jak i koniecznych skrótów wynikających 
z objętości artykułu. 

Po pierwsze, badanie nie dotyczyło określenia bezwzględnego poziomu umię-
dzynarodowienia funkcji turystycznej polskich miast, a więc odpowiedzi, na ile 
ogólnie ich gospodarka turystyczna jest zinternacjonalizowana. Po drugie, nie odnie-
siono poziomu internacjonalizacji do ogólnego poziomu rozwoju funkcji turystycz-
nej badanych miast. Po trzecie, mimo dużej liczby wskaźników, zakres prezentowa-
nych danych nie wyczerpuje złożoności zjawiska internacjonalizacji funkcji tury-
stycznej. Po czwarte, konstrukcja SWIFT jest uproszczona, stanowi średnią arytme-
tyczną wskaźników cząstkowych, które udało się wyodrębnić, a ich dobór w kon-
kretnych przypadkach może być dyskusyjny. 

Zakończenie 

Obraz umiędzynarodowienia funkcji turystycznej polskich miast wyłaniający się 
na podstawie przeprowadzonego badania jest niezmiernie złożony. Wyznaczenie 
jednego zestawu czynników internacjonalizacji jest niemożliwe ze względu na to, że 
w każdym mieście proces ten ma odmienny charakter i strukturę. Mimo tego, moż-
liwe jest wyznaczenie trzech klas miast ze względu na umiędzynarodowienia ich 
funkcji turystycznej. Bezdyskusyjne jest przy tym, że klasę międzynarodowych miast 
turystycznych tworzą Warszawa i Kraków. 

Prowadzenie badań nad internacjonalizacją funkcji turystycznej jest istotne, al-
bowiem orientacja międzynarodowa staje się kluczowym czynnikiem konkurencyj-
ności oferty turystycznej współczesnych miast, połączonych ze sobą globalną siecią 
przepływu kapitału, technologii, idei, pracowników oraz odwiedzających. W tym 

                                                           
26  J. Majewska, op. cit.; P. Raźniak, op. cit. 
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kontekście należy ją traktować jako istotny czynnik konkurencyjności miejskich 
regionów turystycznych. Globalizacja sprawiła, że wszystkie miasta funkcjonują na 
otwartym, światowym rynku turystycznym, zatem odnoszenie konkurencyjności 
tylko do zjawisk i działań na rynku krajowym już na starcie staje się czynnikiem 
obniżającym konkurencyjność. Potencjał konkurencyjny tkwi obecnie w międzyna-
rodowym wykorzystaniu lokalnych zasobów. 
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Streszczenie 

Słowa kluczowe: funkcja turystyczna, internacjonalizacja funkcji turystycznej, miasta, tury-
styka, Polska 

Celem artykułu jest pomiar relatywnego poziomu (natężenia) umiędzynarodowienia funkcji tu-
rystycznej dziesięciu największych miast Polski: Bydgoszczy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Lu-
blina, Łodzi, Poznania, Szczecina, Warszawy, Wrocławia i na tej podstawie wyodrębnienie 
głównych czynników internacjonalizacji. Podstawą wnioskowania są dane wtórne publikowane 
w formie zestawień statystycznych gromadzonych przez GUS lub w formie zestawień wewnętrz-
nych innych instytucji. Utworzony ranking umiędzynarodowienia funkcji turystycznej polskich 
miast daje podstawę do pogrupowania miast w trzy klasy, z których najwyższą tworzą Warszawa 
i Kraków, uznane w artykule jako miasta międzynarodowej turystyki. Na proces internacjonali-
zacji funkcji turystycznej badanych miast mają wpływ różnorodne czynniki, dlatego nie można 
mówić o wspólnych dla wszystkich ośrodków atrybutach umiędzynarodowienia. 

Internationalization of Polish cities’ tourist function 

Summary 

Key words: tourist function, internationalization of tourist function, cities, tourism, Poland 

The aim of the paper is to measure relative levels of tourist function of Poland’s ten biggest cities: 
Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, 
and to indicate main internationalization drivers. The public statistics published by National 
Statistics Office and other institutions are the basis of the analysis. The city tourist function’s 
internationalization ranking is a starting point to group the cities into three categories. The highest 
one covers Warszawa and Kraków which are called the international tourism cities. There are 
several internationalization factors that have an impact on Polish cities’ tourist function and that is 
why universal internationalization attributes could not be distinguished. 


