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TURYSTYKA DOSTĘPNA (INCLUSIVE TOURISM) 
 
Wprowadzenie 

Pojęcia „dostępny”, „dostępność”, „dostępna”, „być dostępnym” stały się ostatnio 

bardzo modnym określeniem, przenikając do wielu aspektów naszego życia, zwłaszcza w dobie 

dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego i globalizacji. Dziś mówimy nie tylko o potrzebie 

„dostępności do godnego życia”, „dostępności  do dóbr”, „dostępności do usług”, „dostępności 

do udziału w życiu społecznym i publicznym”1, „dostępności cyfrowej”, „dostępności do 

zasobów”, „dostępności do wiedzy” , ale także o pojęciu uczestniczenia i  korzystania bez barier 

i uniedogodnień z wszelkich form i usług w zakresie „turystyki dostępnej”. Niestety, zwłaszcza 

lata ostatnie, to okres znacznych i burzliwych przemian cywilizacyjnych, które tą „dostępność” 

ograniczają, hamują, różnicują, marginalizują, wykluczają itp. Przemiany te odbywają się we 

wszystkich niemal dziedzinach i mają one znamiona ponowoczesności. Ponowoczesność jest 

już rzeczywistym stanem współczesnej kultury i cywilizacji, zachowań ludzi, wyznaczając 

nowe wzory myślenia, postępowania i kontaktów międzyludzkich. Coraz częściej przejawia się 

to w stylu życia wielu współczesnych społeczeństw. Za jej przyczyną pojawia się także nowy 

człowiek - człowiek ponowoczesny. Współczesny człowiek jest coraz bardziej uzależniony od 

określonych instytucji i uwarunkowań społecznych (zwłaszcza politycznych, ekonomicznych, 

                                                 
1 Jako przykład takich działań wkluczających osoby dotychczas wykluczone, podać można Program 

Dostępność Plus, realizowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (2018). Na stronie www, 

przeczytać możemy m.in., że „Program Dostępność Plus” to pierwsze i kompleksowe ujęcie tematyki 

dostępności w Polsce. Jego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości 

udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach. Koncentrujemy się na 

dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich 

obywateli. Wartość inwestycji przyczyniających się do realizacji Programu wyniesie około 23 miliardy 

złotych w latach 2018-2025. Źródłami finansowania są fundusze europejskie oraz publiczne środki 

krajowe (budżet państwa, środki jednostek samorządu terytorialnego, środki PFRON)”. W dokumencie 

tym znalazły się również zapisy związane z osobami z niepełnosprawnościami (Działanie 26. Sport, 

turystyka i rekreacja bez barier). Więcej na:  https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-

funduszach/fundusze-europejskie-bez-barier/dostepnosc-plus/o-programie/ 
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kulturowych) niż kiedykolwiek wcześniej, co skutkuje poczuciem braku  m.in. bezpieczeństwa, 

stałości, nie spełnionych obietnic, niepewności, walki o zasoby itp. Ponowoczesność oferuje 

dziś w związku z tym tylko powierzchowność w relacjach międzyludzkich, zupełną obojętność 

na los drugiego człowieka, brak wrażliwości na potrzeby innych, niezdolność do współpracy, 

nadmierną koncentrację na samym sobie, egoizm. cynizm, walkę każdego z każdym, 

materializm, brak empatii itp. Taka „ideologia” uniemożliwia rozwój poszczególnych osób, ich 

indywidualnych potrzeb, prowadzi do pustki moralnej, światopoglądowej, brak tu miejsca dla 

przestrzegania norm społecznych. W wymiarze społecznym ponowoczesność prowadzi zatem 

do szybkiego wzrostu poczucia zagrożenia i bezradności u większości ludzi, tym bardziej 

utrudniając im znalezienia „własnego miejsca” w społeczeństwie, zaburzając u nich poczucie 

własnego „ja”. Niestety wielu z nas już stało się „wyznawcami” tego nowego „stylu życia”, co 

w efekcie prowadzi do „tworzenia” się społeczeństwa (społeczności) wykluczającego coraz 

większą rzeszę ludzi, wyrzucając ich poza „nawias społeczny”. Tu rodzi się człowiek 

„wykluczony”, „zmarginalizowany”, „niechciany”, „obcy i inny”, „niepełnosprawny”, 

„nieprzydatny”, „niepełny” i nie mający w związku z tym, „prawa do pełnego dostępu do 

normalnego życia”. 

 

Pojęcie wykluczenia społecznego oraz zjawisko wykluczeń w turystyce 

 

a) Wykluczenie społeczne (ekskluzja) - pojęcie 

Jest to zjawisko społeczne i proces społeczny bardzo złożony i wielowymiarowy. W 

procesie tym poprzez ograniczenie zasobów, praw, dostępu do usług, a także brak możliwości 

pełnego uczestnictwa we wszystkich domenach życia społecznego, kulturalnego, politycznego 

czy ekonomicznego następuje istotne obniżenie jakości życia jednostek (lub już coraz częściej 

całych grup społecznych). 

Jednocześnie według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wykluczenie społeczne 

określa się jako „brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z 

podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich. 

To sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie, zgodne z prawem 

pełnienie ról społecznych, korzystanie dóbr publicznych i infrastruktury społecznej”2. 

                                                 
2 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 

Społecznemu 2020. Nowy wymiar aktywnej integracji”, Monitor Polski - DzU RP, Warszawa, dnia 16 

września 2014 r. Poz. 787, s.21-22. 
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 Według Karwińskiej „marginalizacja i wykluczenie społeczne występują we wszystkich 

praktycznie krajach: mogą dotykać różne grupy społeczne, a także jednostki usytuowane na 

różnych szczeblach drabiny społecznej. Najczęściej marginalizacja wiąże się z powstawaniem 

trwałych nierówności społecznych wynikających z niejednakowego dostępu do możliwości 

zaspokajania potrzeb i z nierówności szans”3.  

Problem wykluczenia społecznego istnieje już dziś na całym świecie i w różnym stopniu 

dotyka tak kraje ubogie, jak i te bogate. Przykładem może być Hiszpania, gdzie  

,,marginalizacja dotyczy coraz większej ilości jednostek i grup społecznych, spychanych na 

margines życia, ze względu na bezdomność, wiek, status zatrudnienia. Jest to stosunkowo nowe 

zjawisko, charakterystyczne dla, transformacji społecznej (np. osadzeni, imigranci, ubodzy, 

kobiety, narkomani, młodzież szkolna itp.)”4. Jak piszą Becker-Pestka i in. problem ten 

występuje również w krajach członkowskich UE, gdzie pomimo ogólnej zamożności, 

wykluczenie społeczne utrzymywało się na dość wysokim poziomie (24% - 2015,  21,9% - 

2020, a w Polsce odpowiednio: 22,5% oraz 17%)5. 

Według Olszewskiego-Strzyżowskiego najbardziej narażone na wykluczenie społeczne 

są m.in.: osoby z niepełnosprawnościami, kobiety samotnie z dziećmi, ofiary patologii życia 

rodzinnego, osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych, osoby starsze, osoby samotne, dzieci 

i młodzież ze środowisk patologicznych, osoby LGBT, uzależnieni od alkoholu i narkotyków6. 

Pomimo tego, jak w/w, że wszystkie aspekty życia społecznego powinny być 

ogólnodostępne dla każdego z nas, istnieje coraz więcej czynników, które sprawiają, że wielu 

ludzi nie może w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, jak i w jego poszczególnych 

dziedzinach, bądź jest to dla nich bardzo utrudnione. Uniemożliwiają im to różnorodne bariery 

które wpływ mają na m.in. problemy ze spełnianiem własnych potrzeb, rozwijaniem 

zainteresowań i hobby czy osiąganiem swoich celów życiowych, odtrąceniem przez innych, 

brak możliwości realizacji swojego hobby, brak udogodnień w życiu codziennym (np. bariery 

architektoniczne itp.). Dlatego coraz częściej te problemy zauważa się również w dostępie do 

aktywności turystycznych. Potrzebne są działania wkluczające osoby dotychczas 

                                                 
3 Karwińska A., Odkrywanie socjologii, WN PWN, Warszawa: 2007, s.158. 
4 Gavira J.F., Working with marginalized groups in Spain using physical activity and sport. EASS 2010 

PORTO „A social perspective on sport, health and environment”, „Revista portuguesa de ciencias do 

desporto”, nr 10(1), 2010, s.44. 
5 Becker-Pestka, D., Kubiński, G., Łojko, M., Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. 

Wybrane zagadnienia. Wrocław: Exante, 2017, s.23. 
6 Olszewski-Strzyżowski, D.J., Dostęp do turystyki wykluczonych grup społecznych - próba zbadania 

zjawiska na wybranych przykładach, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego, Issue Year: 35/2021, 2021, s.278-282. doi: 10.24917/20801653.353.17 
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zmarginalizowane i wykluczone. Dla tych grup społecznych prowadzone być powinny 

wszelkie działania naprawcze i wkluczające ich w ogólnodostępny społeczny nurt życia. 

Zadanie stoi przed wieloma instytucjami państwowymi (prowadzona na poziomie krajowym 

polityka społeczna) oraz instytucjami socjalnymi i wychowawczymi (np. administracja, 

stowarzyszenia, organizacje i podmioty społeczne działające na poziomach rządowym, 

regionalnym i lokalnym). Dzięki nim i ich działaniom (inkluzja), wielu wykluczonych może na 

powrót włączyć się w ogólnodostępny nurt życia społecznego.   

 Opisane powyżej procesy i zjawiska ekskluzji społecznej przedstawiają wybrane 

przyczyny marginalizacji i obniżenia jakości życia jednostek i społeczeństw. Poniżej 

przedstawiono Indeks Inkluzji Społecznej, tzn. listę proponowanych wskaźników – działań w 

zakresie zwiększania zjawiska inkluzji. 

Tabela 1. Indeksu Inkluzji Społecznej (IIS) wg. Huxleya i in. (2006) 

Wskaźnik Pozytywny poziom wskaźnika 

1) Aktywność rodzinna Posiadanie rodziny i uczestnictwo w życiu rodzinnym 

2) Aktywność społeczna Możliwości uczestnictwa w życiu społecznym 

(wspołecznienie, kontakty społeczne) 

3) Aktywność zawodowa Aktywne uczestnictwo w rynku pracy 

4) Dochód Posiadanie regularnego dochodu 

5) Aktywność polityczna i obywatelska Korzystanie z pełnych praw obywatelskich 

6) Usługi sektora publicznego Dostęp do szerokiego wachlarza usług sektora publicznego 

7) Usługi finansowe Dostęp do szerokiego wachlarza usług sektora finansowego 

8) Bezpieczeństwo w miejscu zamieszkania Możliwość bezpiecznego poruszania się w sąsiedztwie (m.in. 

bez barier architektonicznych, społecznych - akceptacja 

społeczna w miejscu zamieszkania itp.) 

9) Miejsce zamieszkania Możliwość korzystania z odpowiedniej jakości dostępności:  

a) najbliższego otoczenia mieszkania (np. podjazd do 

budynku, przystosowana winda itp.) b) samego mieszkania 

(adaptacja do swoich potrzeb - wyposażenie)  

10) Transport Dostęp do środków transportu publicznego 

11) Czas wolny Dostęp do różnych możliwości spędzania czasu wolnego 

(aktywności wolnoczasowych - sport, rekreacja, turystyka) i 

możliwości realizacji swojego hobby, pasji, zainteresowań, 

aktywności 

12) Zdrowie psychiczne Dostęp do służby zdrowia 

13) Zdrowie fizyczne Dostęp do służby zdrowia, dostęp do rehabilitacji 

14) Aktywność edukacyjna Możliwości korzystania z różnych form kształcenia i 

edukacji i wiedzy (podnoszenie swoich kompetencji 

zawodowych, dokształcanie, przekwalifikowanie się, 

certyfikacja itp.) 

15) Jakość i poziom życia Stan realizacji swoich celów życiowych, realizacji planów i 

celów życiowych (w wielu sferach, poczynając od relacji 

interpersonalnych, życiu w społeczności, aż po podejmowane 

aktywności kończąc) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Huxley P., Evans S., Munroe M., Webber M., Burchardt T., 

Knapp M., McDais D. (2006). Development of a Social Inclusion Index to capture subjective and 

objective domains (Phase I). Oxford: National Coordinating Centre for Research Methodology 
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Przedstawione powyżej wskaźniki w sposób uniwersalny opisują te wymiary życia 

społecznego, które przyczyniają się do zwiększenia inkluzji. Należy przypuszczać, iż 

zaproponowane działania, przyczynią się do podnoszenie się wskaźnika inkluzji (wkluczenia 

społecznego) coraz większej liczby osób. 

Jedną z grup „wykluczanych” poza nawias społeczny, jest grupa osób z 

niepełnosprawnościami. Na szczęście ostatnie dziesięciolecia przyniosły istotne zmiany w 

sposobie postrzegania osób z niepełnosprawnościami (w Polsce możemy mówić o okresie kilku 

lat, natomiast w krajach zachodnich to zjawisko akceptacji oraz działań wkluczajacych ta grupę 

społeczna do normalnego życia społecznego, liczy już kilkadziesiąt lat). Niepełnosprawność 

nie jest już rozumiana tylko jako rezultat uszkodzenia ciała czy choroby, ale raczej jako wynik 

barier - społecznych, ekonomicznych, fizycznych - jakie napotyka się w środowisku 

zewnętrznym. O prawach osób z niepełnosprawnościami zaczęto mówić w kontekście praw 

człowieka. Oznacza to, że osoby z niepełnosprawnościami posiadają te same prawa, co wszyscy 

inni obywatele. W rzeczywistości jednak napotykają oni niestety jeszcze na zbyt wiele 

przeszkód, barier i utrudnień, by mogli z tych praw korzystać w pełni. Zagwarantowanie 

osobom z niepełnosprawnościami równych praw wymaga z jednej strony przeciwdziałania ich 

dyskryminacji (wykluczenia - ekskluzji), a z drugiej stworzenia mechanizmów wyrównywania 

szans i warunków korzystania z przysługujących im praw (wkluczenie - inkluzja). Dlatego 

osobom z niepełnosprawnościami powinny i muszą przysługiwać pełne prawa, aby w takim 

samym stopniu mogły korzystać z praw przysługujących wszystkim ludziom i obywatelom7. 

 

b) Wykluczenia społeczne w turystyce 

Według zapisów Globalnego Kodeksu Etyki w Turystyce (ang. Global Code Of Ethics 

For Tourism), każdy z nas ma pełne prawo do turystyki, a mianowicie: 

- "potwierdza się prawo wszystkich do turystyki i swobody przemieszczania się w celach 

turystycznych, 

- ludzie na całym świecie mają jednakowe prawo do bezpośredniego i osobistego odkrywania i 

cieszenia się z bogactw naszej planety,  

- wspierany jest światowy, równoprawny, odpowiedzialny i trwały porządek turystyczny, który 

jest z korzyścią dla wszystkich części społeczeństw,  

                                                 
7 Więcej nt. zagadnień związanych z osobami z niepełnosprawnościami, zawarto w prezentacji 

„Niepełnosprawność-pojęcia i definicje”, stanowiący załącznik do niniejszego opracowania.  
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- promowana jest odpowiedzialna, zrównoważona i ogólnie dostępna turystyka w ramach 

powszechnego prawa do wypoczynku i podróżowania, przy poszanowaniu wyborów 

społeczeństw wszystkich narodów w tym zakresie, 

- działalność turystyczna winna przestrzegać równości kobiet i mężczyzn, zapewniać 

poszanowanie praw człowieka, w szczególności zaś chronić te odnoszące się do najsłabszych 

grup, a więc dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych, mniejszości etnicznych, rdzennej 

ludności, 

- turystyka jest instrumentem rozwoju osobistego i zbiorowego oraz zachęca do promowania 

praw człowieka (bez jakichkolwiek ograniczeń i barier),  

- popierana i wspierana jest zwłaszcza turystyka rodzinna, młodzieżowa, studencka oraz dla 

osób starszych i niepełnosprawnych”8. 

Jak zauważa Łazarek „turystykę, jako formę zaspokojenia ludzkich potrzeb, zestawia się 

zwyczajowo z potrzebami wyższego rzędu w piramidzie Maslowa, zwłaszcza z najwyższą 

potrzebą - samorealizacji”9. W związku z tym należy przyjąć, że coraz częściej w dzisiejszych 

czasach, o pozycji społecznej człowieka decyduje już nie tylko rodzaj wykonywanej pracy, lecz 

także forma spędzania czasu wolnego: poziom rekreacji i konsumpcji (np. częstotliwość i 

długość wyjazdów w ciągu roku, wysokość wydatków na te cele, wybór środka podróży, typ i 

kategoria zakwaterowania itp.). 

Jak zauważa Olszewski-Strzyżowski, z roku na rok zwiększa się grono tych, dla których 

turystyka i jej podejmowanie oraz uprawianie w różnych formach staje się swoistym i 

nieodzownym elementem życia, stylem życia, sposobem na życie, alternatywnym życiem itp. 

Ta powszechność i dostępność do usług i do uczestnictwa w turystyce powodują, iż wielu z nas 

traktuje aktywności turystyczne jako ogólnodostępne dobro, wkluczające nas tym samym w 

globalną rodzinę turystyczną i zaliczające do grona przedstawicieli gatunku homo turisticus10.  

Według Urry’ego „dziś bycie turystą to jeden z wyznaczników bycia nowoczesnym. 

Nigdzie nie wyjeżdżać to tak, jak nie mieć samochodu, albo ładnego domu. W społeczeństwie 

nowoczesnym turystyka stała się symbolem statusu społecznego”11. Canestrini wskazuje, że 

ludzkość nigdy tak powszechnie i często jak w dzisiejszych czasach nie podróżowała dla 

                                                 
8 General Assembly of the World Tourism Organization. (1999). Global Code of Ethics For Tourism -

Globalny Kodeks Etyki w Turystyce), s. 4-7, https://www.unwto.org/global-code-of-ethics-for-tourism, 

2022 
9 Płocka, J., Turystyka. Wybrane zagadnienia. Toruń: Wydawnictwo Escape Magazine, s.9, 2009 
10 Olszewski-Strzyżowski, D.J., Dostęp do turystyki wykluczonych grup społecznych - próba zbadania 

zjawiska na wybranych przykładach, Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa 

Geograficznego, Issue Year: 35/2021, 2021, s.278-282. doi: 10.24917/20801653.353.17  
11 Urry, J., Spojrzenie turysty. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s.17, 2007 
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przyjemności, zainteresowania lub konieczności. Potrzebny jest jednak sprawiedliwy dostęp do 

usług turystycznych. Zauważalny jest podział i nierówności, a ważna jest w tym względzie 

m.in. odpowiedzialność społeczna, mądre zarządzanie zasobami środowiskowymi - to 

strategiczne decyzje nieuchronnie związane z mobilnością turystyczną zarówno ubogich, jak i 

bogatych12. Jednak wraz ze wzrostem dostępności pojawia się również coraz większa grupa 

społecznie wykluczonych z turystyki i pojawiają się w tym zakresie nowe obszary wykluczeń. 

Należy przypuszczać, że zjawisko to w kolejnych latach będzie się niestety pogłębiać, 

dotykając coraz większą liczbę ludzi na świecie, w tym również w krajach Unii Europejskiej. 

UE promuje w związku z tym hasło „Turystyka dla wszystkich” zaznaczając, że turystyka jest 

„prawem powszechnym, które powinniśmy starać się zapewnić wszystkim osobom, którzy 

mogą podróżować swobodnie”13. 

Goeldner i Ritchie do głównych ograniczeń w podróżowaniu zaliczają m.in.: koszty 

(sytuacja materialna jako kluczowy czynnik warunkujący uczestnictwo w turystyce); brak 

wolnego czasu (by uprawiać turystykę, konieczne jest dysponowanie czasem wolnym); 

ograniczenia zdrowotne (osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy); czynniki rodzinne (opieka 

nad najbliższymi, brak osoby, która mogłaby towarzyszyć w wyjeździe)14. 

Poniżej przedstawiono autorską koncepcję systematyki przyczyn społecznych 

wykluczeń odnoszących się do turystyki, biorąc pod uwagę założenia w kontekście turystyki 

dostępnej (w tym wypadku należałoby przyjąć, że założenia „turystyki dostępnej”, po 

oczywiście spełnieniu wskazań z tym związanych, mogłaby stać się „antidotum na wykluczenia 

społeczne w turystyce”), a mianowicie: a) dostęp do usług turystycznych (dotyczy to 

możliwości uczestniczenia w aktywnościach turystycznych wszelkim grupom społecznym, a 

uwarunkowane m.in. polityką państw, miejscem zamieszkania turysty, biedą, 

niepełnosprawnością itp.); b) dostęp do destynacji turystycznych przez różne grupy społeczne, 

a uwarunkowane m.in. przez dostępność komunikacyjną, prowadzoną politykę państw, 

konflikty zbrojne i społeczne. Szczegóły przedstawiono na wykresie poniżej. W zakresie 

wykluczenia w turystyce, należy brać jeszcze jeden element, mianowicie „Dostęp do 

zatrudnienia w turystyce” (zagadnienia z tym związane nie są przedmiotem tego opracowania).  

 

 

 

                                                 
12 Canestrini, D. Evolución del Homo turisticus. Revista CIDOB d’ Afers Internacionals, s.113, 2016 
13 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Komisja Europejska. Europa w 12 

lekcjach. Bruksela: Urząd Publikacji UE, s. 45, 2006 
14 Goeldner, C.R., Ritchie, J.R.B. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. [wydanie 9]. New York, 

Chichester: Wiley, s. 132, 2003 
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Wykres 1. Wykluczenia społeczne w turystyce 

 

 
Źródło: opracowanie własne, 2022
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Pojęcie turystyki dostępnej15 

  

Turystyka dostępna (inclusive tourism) w swoim założeniu powinna „wkluczać” jak 

największą rzeszę uczestników w nurt powszechnych aktywności turystycznych (jak w/w 

wskazano, dziś zjawisko wykluczeń społecznych w turystyce, dotyka coraz większe obszary 

naszego życia, jak i grup społecznych).   

Jednocześnie określenie „dostępna” w wielu przypadkach ogranicza się tylko i 

wyłącznie (co zdaniem autora w sposób znaczny ogranicza zrozumienia zjawiska „turystki 

dostępnej) do dostępności komunikacyjnej, dostępności do infrastruktury, dostępności bez 

barier itp. Powinniśmy rozumieć to zjawisko zdecydowanie szerzej i brać pod uwagę wiele 

elementów i czynników które kształtują i mają na nie wpływ (uwarunkowania społeczne, 

akceptacja lub brak akceptacji ze strony społeczeństwa, stan  gospodarki, pomoc państwa, 

działalność podmiotów/organizacji itp. odpowiedzialnych za pomoc wykluczonym, stan 

pomocy finansowej - realizowane na ten cel projekty i programy itp.). 

Według UNWTO mamy do czynienia z różnymi  definicjami „turystyki dostępnej” 

(brak dziś jednolitej definicji tej aktywności turystycznej). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Zdaniem autora niniejszego opracowania, termin ten nie powinien ograniczać się tylko i wyłącznie 

do określania zjawisk aktywnościowych związanych z „turystyką osób z niepełnosprawnościami” (nie 

może być „zarezerwowana” wyłącznie do określenia dostępności tej grupy osób do aktywności 

wolnoczasowych i zróżnicowanych form turystyki), ale również do innych grup społecznie 

wykluczonych (trwale lub czasowo - vide wykres 1). Zjawisko „dostępności do usług turystycznych” 

należy w tym przypadku traktować zdecydowanie szerzej (vide powyższy tekst o „wykluczeniach 

społecznych i wykluczeniach z/i turystyki”). Z drugiej strony należy zauważyć, że posługiwanie się  

określeniem „turystyka dostępna” w sposób jednoznaczny wskazuje nam, że mamy tu do czynienia z 

„turystyką” która „dostępna jest dla wszystkich”, „możemy ją uprawiać bez ograniczeń, bez barier”, 

„która nas nie wyklucza z aktywności wolnoczasowych” itp. Bo przecież pojęcie „turystyki” i jej istota, 

wiążą się „z dostępnością do niej” „dostępnością do uprawiania”, „dostępnością do aktywności” - bez 

takiego zapewnienia, nie moglibyśmy w tym momencie mówić o pojęciu i zjawisku turystyki, jako 

takiej. Według UNWTO obecnie nie ma jeszcze uzgodnionej i zatwierdzonej na szczeblu 

międzynarodowym definicji terminu „turystyki dostępnej”, ponieważ samo pojęcie ewoluowało 

zwłaszcza w ostatnich latach.  
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Definicje pojęcia „turystyki dostępnej” wg. UNWTO. 

Turystyka dostępna to turystyka i podróże, które są dostępne dla wszystkich osób, 

zarówno niepełnosprawnych (jak i pełnosprawnych) w tym osób z 

niepełnosprawnością ruchową, słuchową, wzrokową, poznawczą, intelektualną i 

psychospołeczną, osób starszych oraz osób z czasową niezdolnością do pracy16. 

Turystyka dostępna to ciągłe dążenie do tego, by miejsca, produkty i usługi 

turystyczne były dostępne dla wszystkich osób, niezależnie od usług są dostępne dla 

wszystkich osób, bez względu na ich ograniczenia fizyczne, niepełnosprawność lub 

wiek. Z usprawnień korzystają nie tylko osoby z trwałą niepełnosprawnością 

fizyczną, ale także rodzice z małymi dziećmi, osoby starsze, osoby z tymczasowymi 

urazami (np. złamania), a także osoby im towarzyszące17. 

Turystyka dostępna to taka turystyka która wymaga współpracy między wieloma 

interesariuszami (branża-usługodawcy/odbiorcy-turyści) w celu umożliwienia 

osobom z różnymi wymaganiami (związanymi z mobilnością, wzrokiem, słuchem i 

wymiarem poznawczym) samodzielnego, godnego funkcjonowania. Taka 

współpraca polega na dostarczeniu uniwersalnie zaprojektowanych produktów 

turystycznych i usług oraz zapewnieniu uniwersalnie zaprojektowanego dostępu do 

przestrzeni i infrastruktury18. 
 

Koncepcja „turystyki dostępnej” kładzie nacisk na potrzebę tworzenia 

oferty/usług/produktów turystycznych oraz ich promocję, które biorą pod uwagę i uwzględniają 

specyficzne potrzeby bardzo różnych grup społecznych (dotychczas wykluczonych z 

możliwości dostępu do swobodnego uczestniczenia w aktywnościach turystycznych (z różnych 

przyczyn), a mianowicie m.in. osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, rodzin z dziećmi, 

dzieci i młodzieży itp.).  

Realizacja koncepcji „turystyki dostępnej” wymaga współpracy i zaangażowania wielu 

podmiotów w zakresie:  

1. pogłębiania świadomości społecznej jak i samych turystów (i potencjalnych turystów) jak 

również i branże usługową, poprzez szeroką edukację, na omawiany temat; 

2. zapewnienia powszechnego prawa do uczestnictwa w turystyce, jak najszerszym odbiorcom 

(grupom społecznym);  

3. przestrzegania zasad projektowania uniwersalnego przy tworzeniu nowej infrastruktury 

turystycznej, produktów i usług oraz modernizacji istniejących;  

                                                 
16 UNWTO, 2016, Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best Practices Module 

I: Accessible Tourism – Definition and Context, https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-

public/2020-04/moduleieng13022017.pdf, 2022 
17 Ibidem 
18 United Nations World Tourism Organization, 2013, Recommendations on Accessible Tourism, s. 4, 

http://ethics. unwto.org/publication/unwto-recommendations-accessible-tourism-all, 2022 



12 

 

4. rozwoju i stosowania inteligentnych technologii w celu zapewnienia obiektywnej informacji 

na temat wszystkich usług (bez względu na stopień ich dostępności), tak aby umożliwić 

podróżnym indywidualną ocenę zakresu dostępności, w zależności od osobistych potrzeb;  

5. postrzegania turystyki w ujęciu systemowym, tj. gwarantowania jej uniwersalnej dostępności 

w odniesieniu do wszystkich elementów turystycznego łańcucha wartości, w tym środowiska 

przyrodniczego, systemu transportu, informacji turystycznej, elementów infrastruktury 

turystycznej i towarzyszącej (paraturystycznej);  

6. promowania i upowszechniania dobrych praktyk przyczyniających się do powszechnej 

dostępności podróży i turystyki;  

7. wzmocnienia współpracy ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami działającymi w 

dziedzinie powszechnej dostępności turystyki na szczeblu międzynarodowym i regionalnym, 

zaangażowania się w partnerstwo publiczno-prywatne przedstawicieli branży turystycznej, 

podmiotów pozarządowych. Tego typu współpraca powinna prowadzić do rozwoju nowej, 

globalnej polityki w zakresie wypracowania zasad i ich implementacji przyczyniającej się do 

wzrostu powszechnego dostępu do turystyki19. 

UNWTO podejmuje wiele działań związanych z propagowaniem hasła „turystyka dla 

wszystkich” . Jednym z nich jest stworzenie światowej normy UNE-ISO 21902 (Tourism and 

related services – Accessible tourism for all – Requirements and recommendations20) która 

określa wymagania i wytyczne, których celem jest zapewnienie wszystkim równego dostępu i 

możliwości korzystania z turystyki na równych zasadach. Norma określa m.in. wymagania i 

zalecenia dotyczące turystyki dostępnej (m.in. dostępność do plaż, do szlaków turystycznych, 

atrakcji turystycznych itp.). 

Jednocześnie należy potwierdzić ogólną potrzebę podejmowania działań (na różnych 

szczeblach zarządzania turystyką) w celu udostępnienia jak najszerszym rzeszom odbiorców 

(grupom społecznym) wszelkich form aktywności turystycznych, bez barier i jakichkolwiek 

ograniczeń, w celu uczestniczenia w „turystyce dostępnej”. Potwierdzeniem takiego 

stwierdzenia niech będą najnowsze światowe trendy w popycie i podaży oraz zjawiska 

ekonomiczne, społeczno-polityczne i technologiczne mające wpływ na rozwój dzisiejszej 

                                                 
19 UNWTO, 2014, San Marino Declaration on Accessible Tourism, Republik of San Marino, 

http://www.accessibletourism.org/resources/sanmarinodeclarationonaccessibletourismfinal1.pdf, 2022 
20 Normy określające dane standardy dostępności do usług turystycznych, odnoszą się do następujących 

sektorów: prowadzenie polityki i strategii turystycznych przez sektor publiczny (różne poziomy), usługi 

transportowe, miejskie i wiejskie przestrzenie turystyczne, działalność rekreacyjno-sportowa, przemysł 

MICE, usługi noclegowe i gastronomiczne, organizatorzy turystyki i biura podróży. Więcej na: 

https://www.unwto.org/news/publication-of-first-international-standard-on-accessible-tourism-for-all, 

2022 
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turystyki (w tym tej „dostępnej”) (nawet biorąc pod uwagę duże i niepokojące zawirowania w 

globalnej turystyce, wywołanej pandemia COViD’19). Dotyczy to zwłaszcza takich zagadnień 

jak „Zmiany demograficzne”,  

Tabela 2. Światowe trendy w popycie i podaży turystycznej i ich konsekwencje w 

odniesieniu do dostępności wszystkich grup społecznych do turystyki („turystyka 

dostępna”) 

Trendy Konsekwencje w turystyce 

Demograficzne 

 - Turyści w „trzecim wieku” (począwszy od 50 

roku życia), będą się charakteryzować lepszym 

stanem zdrowia i większą siłą nabywczą. 

Jednocześnie nasilać się będzie zjawisko 

starzenia się społeczeństw (m.in. duży przyrost 

populacji osób starszych nastąpi w Niemczech, 

Włoszech i Finlandii) 

- Mniej liczne rodziny  

- Niż demograficzny 

 

 - Wzrost wymagań w zakresie jakości, 

bezpieczeństwa i komfortu; łatwy i szybki transport  

- Indywidualizacja potrzeb osób w dwóch grupach 

wiekowych, tj. 55-65 oraz 65+, a w konsekwencji 

konieczność różnicowania ofert i systemu 

komunikacji marketingowej dla tych segmentów  

- Wzrost popytu na spokojniejsze obiekty o 

charakterze wypoczynkowym  

- Wzrost popytu na produkty dla osób podróżujących 

pojedynczo („single” i „puste gniazda”)  

- Zwiększenie popytu na produkty specjalistyczne 

(dopasowane i dostępne) 

Zdrowotne 

 - Wzrost świadomości zdrowotnej 

 - Wzrost uczestnictwa w aktywnościach 

turystycznych grup dotychczas „wykluczonych” 

(zdrowotnie) 

 - Aspekty zdrowotne będą brane pod uwagę przy 

wyborze celu podróży oraz formy spędzania czasu 

(np. mniejszy popyt na pobyty poświęcone wyłącznie 

plażowaniu)  

- Wzrośnie popyt na produkty związane z odnową 

biologiczną, poprawa stanu zdrowia, rehabilitacja, 

turystyka medyczna, turystyka zdrowotna 

 - Podróżowanie stanie się niezbędną formą dbania o 

samopoczucie (psychiczne i fizyczne) 

Czas wolny 

- Presja życia codziennego i różnorodnych 

potrzeb pomniejszy budżet na podróże 
 - Podróże tańsze, krótsze, bliższe, z potrzebą 

wypoczynku i relaksu (pokłosie pandemii COViD’19) 

– np. wyjazdy w najbliższą okolicę zamieszkania 

- Rezygnacja z jednego dłuższego urlopu na rzecz 

kilku krótszych („turystyka w rytmie interwałów”) i 

podejmowanie decyzji o wyjazdach pod wpływem 

impulsu.  

Rozwój zrównoważony 

 - Świadomość związana z ochroną środowiska 

naturalnego, kulturowego, społecznego będzie 

nadal wzrastać.  

 - Zwiększy się rola inwestycji w zrównoważony 

rozwój regionalny i lokalny 

 - Regionalny i lokalny charakter miejsc docelowych 

zyska na znaczeniu, wzrośnie atrakcyjność 

„dziewiczych” obszarów i regionów oraz popyt na 

ekoturystykę i produkty oparte na naturze  

- Turyści będą preferować miejsca, w których 

miejscowa ludność chętnie przyjmuje gości; wzrost 

znaczenia jakości obsługi i kontaktów osobistych. 

Więź z lokalnymi społecznościami w odwiedzanej 

destynacji, będzie priorytetem.   

 - Zwrócenie większej uwagi na wskaźniki gęstości, 

chłonności i pojemności turystycznej  
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 - Zwiększenie się roli jakości środowiska odwiedzanej 

destynacji   

 - Odpowiedzialność za środowisko może się stać 

przewagą konkurencyjną produktów turystycznych 

szczególnie na rynku europejskim  

 - Wprowadzanie marek ekologicznych 

 - Slow food, slow live, slow tourism 

Bezpieczeństwo 

- Bezpieczeństwo jako jeden z ważniejszych 

elementów, na który zwracają uwagę turyści 

wybierając usługi turystyczne 

- Zwracanie coraz bardziej uwagi na usługi i oferty 

bezpieczne (w zakresie m.in. zakupu oferty, 

transportu, pobytu w destynacji, zdrowia, higieny, 

standardów sanitarnych, zasad epidemiologicznych  

itp.)  

Styl życia 

- Styl życia w społeczeństwie zachodnim 

stopniowo się zmienia - coraz większa rolę 

odgrywają potrzeby indywidualne, dbałość o 

zdrowie, zrównoważony rozwój, dbałość o 

kontakty społeczne 

 - Alternatywne sposoby wydawania pieniędzy i 

spędzania czasu będą konkurować z wyjazdami 

wakacyjnymi, a w ramach wyjazdów będą ze sobą 

konkurować różne kierunki i standardy 

zakwaterowania  

- Bardziej zróżnicowane zachowanie klientów: w tym 

roku wakacje skromne, w przyszłym – luksusowe, w 

tym roku dalekie, w następnym – bliskie  (bardziej  

- Doświadczenie skłoni do ponownych odwiedzin 

atrakcyjnych miejsc poznanych w przeszłości 

(„powrót do podstaw”). 

- Spadek popytu na wycieczki w pełni zorganizowane.  

- Usługodawcy skorzystają więcej, jeżeli będą w 

stanie stworzyć zupełnie nowe produkty, odróżniające 

się od innych dzięki wartości dodanej. 

- Powstawanie nowych segmentów niszowych w 

popycie turystycznym 

Kontakty społeczne 

- Potrzeba kontaktów społecznych (różne grupy 

społeczne – potrzebna wiedza o potrzebach tych 

grup-wymiana doświadczeń i dobrych praktyk;  

kształtowanie ofert wkluczających szerszą rzeszę 

uczestników aktywności turystycznych; 

podnoszenie świadomości społecznej o 

potrzebach grup dotychczas wykluczonych) 

- Działania instytucji, organizacji, stowarzyszeń 

skierowane do osób wykluczonych, w celu 

zapewnienia im dostępności do usług turystycznych 

Nowe technologie 

- Wzrost roli informacji i sprzedaży przez 

Internet tworzenie się społeczności 

internetowych 

- Potrzeba posiadania wiedzy (szkolenia) i 

informacji  

- Nawigacje celem porównywanie ofert i 

komponowanie wyjazdów z dostępnych modułów 

dokonując bezpośrednich rezerwacji 

- Potrzeba dostępności do form promocji i informacji. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie   MARKETINGOWA STRATEGIA  POLSKI W 

SEKTORZE TURYSTYKI  NA LATA 2008-2015, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2008 

 

 

Poniżej przedstawiam autorskie opracowanie dotyczące elementów wchodzących w 

skład pojęcia „turystyki dostępnej”. 
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Wykres 2.Turystyka dostępna (elementy i składowe) 
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I) DOSTĘPNOŚĆ DO ZRÓŻNICOWANYCH USŁUG 

TURYSTYCZNYCH 

Aby wzmocnić ogólnoświatowy przekaz związany z rozwojem zrównoważonej 

turystyki, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) wprowadziła załozenia “Agenda for 

Sustainable Development and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) 2030”. 

Promowane są m.in. bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, ochronę środowiska i 

zmian klimat, a do głównych celów zaliczono wspieranie zmiany polityki, praktyk 

biznesowych i zachowań konsumentów w kierunku bardziej zrównoważonego sektora 

turystycznego, które miałyby skutecznie przyczyniać się do osiągnięcia celów 

zrównoważonego rozwoju oraz zrównoważony rozwój w zakresie zasobów kulturowych, 

społecznych itp. W tym kontekście właśnie „turystyka dostępna” może być znakomitym 

przykładem aktywności, wpisujących się w założenia „turystyki zrównoważonej” jak i wskazań 

w/w SDG. 

 Tylko w sposób zrównoważony możemy (i musimy) korzystać z zasobów (zwłaszcza 

przyrodniczych, kulturowych, społecznych) i potencjału turystycznego dostępnych destynacji, 

aby zachować je w równowadze, by służyły kolejnym pokoleniom turystów. Koncepcja 

turystyki zrównoważonej powstała jako odpowiedź na tzw. turystykę masową i wszelkich 

zagrożeń  jakie  z  niej  wynikają. To taka aktywność turystyczna, która podtrzymuje 

ekologiczną, społeczną, ekonomiczną i kulturową integralność i równowagę odwiedzanych 

terenów, a także zachowuje w niezmienionym stanie zasoby naturalne, przyrodnicze, kulturowe 

i społeczne tych destynacji. Turystyka dzięki przestrzeganiu zasad zrównoważonego rozwoju, 

odgrywa ważną rolę w rozwoju wielu krajów i regionów świata, - m.in. zapewniając nowe 

miejsca pracy, wzmacniając tożsamość kulturową i społeczną , przyczyniając się do wzrostu i 

dobrobytu jej mieszkańców, a także podnosząc satysfakcję odwiedzających turystów, ale 

również umożliwia dostępność dla wielu dotychczas wykluczonych grup turystycznych. 

Według UNWTO, dostępność jest centralnym elementem każdej odpowiedzialnej i 

zrównoważonej polityki turystycznej. Jest to zarówno imperatyw związany z prawami 

człowieka, jak i wyjątkowa szansa dla biznesu turystycznego. Przede wszystkim musimy 

zrozumieć, że turystyka dostępna jest korzystna nie tylko dla osób z niepełnosprawnością lub 

specjalnymi potrzebami; przynosi korzyści nam wszystkim21. 

                                                 
21 UNWTO, 2016, Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools and Best Practices Module 

I: Accessible Tourism – Definition and Context, s. 19, https://webunwto.s3.eu-west-

1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-04/moduleieng13022017.pdf 
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Poniżej przedstawiono wybrane działania po stronie UNWTO w omawianym zakresie. 

Tabela 3.Wybrane działania UNWTO w zakresie realizacji założeń SDG, w kontekście 

turystyki dostępnej 

 

SDGS 4 - QUALITY EDUCATION 

Działania: Zapewnić integracyjną i sprawiedliwą edukację wysokiej jakości i 

promowanie uczenia się przez całe życie dla wszystkich. Turystyka ma potencjał do 

promowania integracji społecznej. Wykwalifikowana siła robocza jest kluczowa dla 

rozwoju turystyki. Sektor turystyczny stwarza możliwości tworzenia nowych miejsc 

pracy (tworzenie usług turystycznych zwłaszcza dla młodzieży, kobiet i osób o 

specjalnych potrzebach).  

 

SDGS 5 - GENDER EQUALITY 

Działania: Osiągnięcie równości płci i wzmocnienie pozycji  kobiet. Turystyka może 

wzmocnić pozycję kobiet, szczególnie poprzez zapewnienie bezpośrednich miejsc 

pracy i generowanie dochodów w przedsiębiorstwach związanych z turystyką i 

hotelarstwem. Turystyka może być dla kobiet narzędziem, które pozwoli im w pełni 

zaangażować się i odgrywać wiodącą rolę w każdym aspekcie życia społecznego.  

 

SDGS 8 - DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH 

Działania: Promowanie trwałego, sprzyjającego włączeniu społecznemu i 

zrównoważonego rozwoju turystyki. Możliwości godnej pracy w turystyce, w 

szczególności dla młodzieży i kobiet, oraz polityka sprzyjająca lepszemu zróżnicowaniu 

w ramach turystycznych łańcuchy wartości w turystyce mogą zwiększyć jej pozytywny 

wpływ społeczno-gospodarczy.  

 

SDG 10 - REDUCED INEQUALITIES 

Działania:  Zmniejszenie nierówności pomiędzy krajami. Turystyka może być 

potężnym narzędziem zmniejszania nierówności, jeśli zaangażuje w swój rozwój 

lokalne społeczności i wszystkich kluczowych interesariuszy w jej rozwój. Turystyka 

jest skutecznym środkiem integracji i dywersyfikacji gospodarczej.  

 

SDG 11 - SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES 

Działania: Uczynić miasta i osiedla ludzkie integracyjnymi, bardziej dostępnymi, 

bezpiecznymi, odpornymi i zrównoważonymi. Turystyka może przyczynić się do 

rozwoju infrastruktury miejskiej i dostępności, oraz do ochrony dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego, czyli zasoby, od których zależy turystyka (inwestycje w 

zieloną infrastrukturę, bardziej wydajny transport, mniejsze zanieczyszczenie powietrza 

- ekologicznymi miastami nie tylko dla mieszkańców, ale także dla turystów). 

 

SDG 16 - PEACE JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS 

Działania:  Promowanie pokojowych i integracyjnych społeczeństw, zapewnienie  

dostępu do sprawiedliwości dla wszystkich oraz budowanie instytucji sprzyjających 

włączeniu społecznemu. Wspieranie tolerancji, różnorodności kulturowej, społecznej. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie UNWTO, SDG, https://www.unwto.org/tourism4sdgs, 

2022 

 

Działania promujące dostęp do oferty turystycznej jak i usług, jak najszerszym 

odbiorcom (także wykluczonym), realizowane są przez instytucje rządowe do tego specjalnie 

powołane, a mianowicie Narodowe Organizacje Turystyczne (National Tourism Organizations - NTOs). 

Jako przykłady takich działań, podać można m.in.: Austria (Österreich Werbung), Cypr (Cyprus 

Tourism Organisation), Gwatemala (Instituto Guatemaltecode),  Norwegia  (Visit Norway) oraz Japonia 

(Japan National Tourism Organization).    
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Tabela 4. Zestawienie działań promocyjnych w zakresie potencjału turystycznego państw, realizowane przez wybrane NTOs, w 

zakresie oferty wpisującej się w „turystykę dostępną” 

NTOs Zakres oferty Strona www 
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Promocja oferty noclegowej - obiekty noclegowe „bez barier” (ponad 1000). 
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Cypr promuje się jako „destynacja dostępna” (jest specjalny dział z informacjami 

„Accesible Cyprus” oraz przewodnik o tym samym tytule) - dotyczy to informacji 

o szeregu udogodnień dla gości o specjalnych potrzebach, którzy chcą odwiedzić 

Cypr. Informacje dotyczą: portów lotniczych (są one w pełni dostępne dla osób z 

niepełnosprawnościami - np. udogodnienia obejmują: przystosowane toalety, stacje 

ładowania elektrycznych wózków inwalidzkich przy bramkach odlotów, podjazdy 

umożliwiające osobom na wózkach inwalidzkich wsiadanie i wysiadanie z 

autobusów); hotele (wiele obiektów noclegowych jest skategoryzowanych i 

posiadających certyfikaty, oferuje szereg udogodnień spełniających specjalne 

potrzeby i wymagania turystów – do dyspozycji jest takich 68 obiektów); parkingi 

(turyści posługują się na całej wyspie tzw.  Blue Badge is the Service for the Care 

and Rehabilitation of the Disabled, uprawniającą do parkowania w wyznaczonych 

miejscach dla osób z niepełnosprawnościami, dostępnych na całej wyspie, zarówno 

na drogach publicznych, jak i na parkingach); zwiedzanie miast - poruszanie się po 

miastach (większość z nich jest w miarę dostępna dla osób na wózkach 

inwalidzkich); transport publiczny (dostępne są specjalne autobusy wyposażone w 

rampy o małym nachyleniu, pasy bezpieczeństwa i klimatyzację, a także specjalne 

taksówki, które mogą przewieźć osobę siedzącą na wózku inwalidzkim); plaże (na 

wyspie jest wiele plaż, które są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich i każda 

z nich jest odpowiednio oznakowana). 
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Promocja ofert kulturalnych i muzycznych, odbywających się na Cyprze - 

informacje o bezpłatnym dostępie do wielu tego typu wydarzeń, dla osób z 

niepełnosprawnościami. 
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Gwatemala promuje m.in. ofertę „silver tourism” (turystykę senioralną), w ramach 

turystyki socjalnej i społecznej22 (jako „turystykę dostępną” - element  turystyki 

zrównoważonej (Projekt-program „Guate para todos, turismo para la tercera 

edad”). Realizowanych jest  8 specjalistycznych wycieczek, uwzględniających 

miejsca i atrakcje turystyczne (np.Chiquimula, Esquipulas, Sololá i 

Quetzaltenango), które można zwiedzić bez barier i trudności. W wycieczkach 

bierze udział ok. 120 seniorów każdorazowo. Oferta jest skierowana do seniorów 

w wieku od 60 do 70 lat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 „Turystyka społeczna” to forma turystyki oparta na włączaniu osób mniej uprzywilejowanych ze względów ekonomicznych, społecznych itp. i sprzyjająca 

ich własnemu rozwojowi oraz rozwojowi odwiedzanych społeczności. Pomoc świadczona jest najczęściej przez administrację państwową w danych krajach. 
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Promocja dotyczy zwłaszcza; 

- dostępność komunikacyjna: samoloty (linia lotnicza pomaga zarezerwować 

miejsca w samolocie z wystarczającą ilością wolnego miejsca, a personel naziemny 

pomaga przy wsiadaniu i wysiadaniu z samolotu); pociągi (na stacjach można 

uzyskać pomoc przy wsiadaniu i wysiadaniu z pociągu, większość nowoczesnych 

pociągów posiada windy dla wózków inwalidzkich, a także toalety przystosowane 

dla osób na wózkach inwalidzkich, uchwyty bezpieczeństwa dla wózków 

inwalidzkich oraz przynajmniej jeden szeroki przedział sypialny); autobusy 

ekspresowe i dalekobieżne (są wyposażone w windę dla wózków inwalidzkich oraz 

punkty mocowania wózków w autobusie, toalety przystosowane dla osób 

niepełnosprawnościami, są zainstalowane wyświetlacze cyfrowe pokazujące 

następny przystanek); łodzie ekspresowe (są przystosowane do przewozu osób z 

niepełnosprawnościami, posiadają toalety dla osób na wózkach inwalidzkich oraz 

rampy umożliwiające wsiadanie i wysiadanie). 

- aktywności turystyczne: wiele atrakcji turystycznych oraz miejsc wypoczynku 

(plaże, kąpieliska, mola i pomosty, ścieżki turystyczne), przystosowane są do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. poruszający się na wózkach 

inwalidzkich) jak również miejsca noclegowe (w tym pola namiotowe i campingi). 
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Promocja wielu destynacji w Japonii, w których uprawiać można aktywności 

sportowo-rekreacyjno-turystyczne bez jakichkolwiek barier i ograniczeń. Do takich 

zaliczyć można m.in.: paragliding, nurkowanie, dostęp do wielu plaż, baseny i 

aquaparki oraz narciarstwo (stoki narciarskie). 

 
Źródło: badania własne, 2022 
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Również na poziomie Europy (całej Unii Europejskiej i krajów członkowskich) 

prowadzona jest odpowiednia polityka turystyczna, biorąca pod uwagę omawiane zagadnienia 

i zjawiska. 

 UE stawia w swych działaniach na rozwój turystyki (swojego potencjału turystycznego) 

– podniesienie konkurencyjności i zwiększenie potencjału rozwojowego, zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju:  

Do głównych wyzwań i nowe możliwości zaliczyć można m.in.: 

- Europejski sektor turystyczny musi się zmagać z dużymi wyzwaniami, które zarazem 

otwierają przed nim nowe szanse. Z jednej strony branża ta musi się przystosować do zmian 

społecznych, które rzutują na popyt turystyczny, z drugiej natomiast boryka się z 

ograniczeniami wynikającymi z obecnej struktury tego sektora, jego szczególnym charakterem 

oraz kontekstem społeczno-gospodarczym,  

- Jedną z najwyraźniejszych zmian jest to, iż do 2020 r. grupa osób w wieku powyżej 65 lat 

(seniorzy23) będzie stanowić 20% społeczeństwa. Ta grupa społeczna, składająca się z osób 

dysponujących zarówno siłą nabywczą, jak i wolnym czasem, niesie ze sobą ogromny potencjał 

pod względem gospodarczym, ale też, ze względu na swoją specyfikę, wymaga pewnego 

dopasowania ze strony sektora. Podobnie jest w przypadku rosnącej liczby turystów o 

ograniczonej mobilności (grupa ta liczy 127 mln osób), których szczególne potrzeby należy 

także uwzględniać w ofercie usług turystycznych. 

- Pojawiają się też wyzwania szczególne, wynikające z charakteru europejskiego sektora 

turystycznego. Wyzwania te związane są z jednej strony z modelami konsumpcji, zwłaszcza z 

rozmieszczeniem sezonowym i przepływami turystów, z drugiej zaś z modelami produkcji, 

czyli łańcuchem wartości i kierunkami turystycznymi (np. ogromna część popytu na usługi 

turystyczne przypada na lipiec i sierpień - sezonowość ta nie tylko oddziałuje na przepływ 

dochodów, ale też powoduje nieoptymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i siły 

roboczej.  Potrzebne jest w tym względzie równomierne rozłożenie w okresie całego roku co 

może powodować lepszą dostępności  do usług turystycznym dla grup dotychczas 

wykluczonych (np. realizacja Programu CALYPSO24). 

                                                 
23 Według prognoz odsetek osób w wieku 65 lat i starszych wzrośnie z 9% w 2019 r. do 16% w 2050 

r. (Źródło: Raporty Komisji ONZ ds. Ludności i Rozwoju, 2018). 
24 CALYPSO to program realizowany przez Parlament Europejski od 2008 roku.  Jego założeniem jest 

wspieranie partnerstwa między sektorem publicznym, prywatnym oraz gospodarką społeczną, 

inspirowanych przez Komisję Europejską. CALYPSO skupiał się na pozasezonowych przepływach 

turystów należących do czterech grup docelowych (młodzi, osoby starsze, osoby o ograniczonej 

mobilności i rodziny o niskich dochodach), przy czym przepływy te musiały obejmować przynajmniej 

dwa państwa członkowskie lub kraje kandydujące. Więcej na stronie www.ec.europa.eu, 2021 
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M.in. głównymi obszarami, na których skupiają się działania UE w ramach tego 

kierunku są te w zakresie „Europejskiej Agendy 21 dla turystyki” („Działania na rzecz bardziej 

zrównoważonej turystyki europejskiej). Zaproponowane działania:  

1) redukcja sezonowości popytu,  

2) ograniczenie negatywnego oddziaływania transportu turystycznego na środowisko, 

3) poprawa jakości zatrudnienia w turystyce ( w tym dla osób z niepełnosprawnościami i osób 

dotychczas wykluczonych),  

4) utrzymanie i podniesienie dobrobytu społeczności lokalnych oraz jakości ich życia,  

5) minimalizowanie wykorzystania zasobów i produkcji odpadów,  

6) ochrona i promocja wartości dziedzictwu naturalnemu i kulturowemu,  

7) zapewnienie wszystkim grupom społecznym dostępu do turystyki (w tym promocja i 

wymiana dobrych praktyk w zakresie „turystyki dla wszystkich”), 

8) wykorzystanie turystyki jako narzędzia w globalnym, zrównoważonym rozwoju25.  

 Również dla wzmocnienia pozycji turystyki europejskiej, UE prowadzi wspólnotową 

politykę spójności gospodarczej i społecznej. Ma ona na celu zmniejszenie różnic w poziomie 

rozwoju społecznego i gospodarczego pomiędzy regionami i krajami. Obejmuje ona politykę 

rozwoju regionalnego26 oraz politykę spójności27.  

 Realizacja w/w celów turystycznych w krajach członkowskich Unii Europejskiej 

prowadzona jest za pomocą  funduszy strukturalnych, do których zaliczyć można m.in.: 

1) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – EFRR (European Regional Development 

Fund),  

2) Europejski Fundusz Społeczny – EFS (European Social Fund),  

3) Inicjatywy wspólnotowe (Community initiatives): URBAN – dotyczy niwelowania zjawisk 

kryzysowych występujących na obszarach miejskich związanych z wysokim bezrobociem oraz 

patologiami społecznymi,  

4) Fundusz EQUAL – ukierunkowany jest na udzielenie pomocy grupom społecznym 

dotkniętym bezrobociem, szczególnie kobietom i młodzieży. 

                                                 
25 TURYSTYKA W STRUKTURACH UNII EUROPEJSKIEJ. PROGRAMY UE DOTYCZĄCE 

ROZWOJU TURYSTYKI. PRZYSZŁOŚĆ TURYSTYKI W UE, MSiT, Warszawa, 2009, s.15 
26 Celem jest optymalne wykorzystanie zasobów regionów do trwałego wzrostu gospodarczego oraz 

podniesienie ich konkurencyjności. Polityka regionalna może by prowadzona zarówno przez władze 

centralne, jak i władze regionalne.  
27 Celem jest zmniejszenie różnic w rozwoju poszczególnych krajów członkowskich. 
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Wskazane wyżej fundusze uwzględniać mają równość szans w ich dostępie28 np.: 

- PO „Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 – Działanie 12.1.” w woj. Pomorskim 

Projekty turystyczne są wspierane w ramach: Priorytetu 12.(Kultura i dziedzictwo kulturowe ) i 

Działanie 12.1 (Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym): 

Przystosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specyficznych grup 

odwiedzających, m.in. osób starszych, dzieci i młodzieży; 

- Projekty EFES  

- Grupa docelowa/ostateczni odbiorcy wsparcia: osoby bezrobotne i niepracujące (zwłaszcza młode do 

29 roku życia, nie uczące się, zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym społeczność 

romska, osoby niepełnosprawne, samotnie wychowujące dzieci i rodziny wielodzietne); kobiety; osoby 

starsze poszukujące pracy lub pragnące zwiększyć swą wiedzę, 

Poniżej przedstawiono przykładów takich funduszy realizowanych w Polsce.  

Tabela 5. Przykłady zrealizowanych działań przystosowujących infrastrukturę 

turystyczną dla osób z niepełnosprawnościami, z wykorzystaniem dofinansowania 

funduszami UE 

Program - Projektu Wartość 

dofinansowania i  

czas realizacji 

Działania 

„Renowacja kompleksu 

zamkowego w Pszczynie” 

Region: województwo śląskie 

Program i działanie: ZPORR 

Rozwój Turystyki i Kultury 

- 7.867.769 zł 

- 2006-2007 

Dzięki renowacji zamku, likwidacji ulegną 

zagrożenia budowlane oraz zostanie 

ułatwiony dostęp do zamku dla osób 

niepełnosprawnych. 

„Budowa Ośrodka Turystyczno 

- Wypoczynkowego w zespole 

pałacowym w Kamieniu 

Śląskim w Gminie Gogolin” 

Region: województwo opolskie 

Program i działanie: ZPORR 

Rozwój Turystyki i kultury 

- 2 606 076 zł 

- 2005-2006 

 

Budowa nowego obiektu sportowo-

rekreacyjnego, wyposażonego w sale do 

psychoterapii, kinezyterapii, sala do 

ćwiczeń, sauna oraz dwa baseny – 

wszystkie one są w pełni przystosowane 

dla potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami. 

„Zintegrowana koncepcja 

rozwoju turystyki w gminie 

Międzyrzecz”  

Region: województwo lubuskie 

Program i działanie: ZPORR 

Obszary podlegające 

restrukturyzacji 

 

- 871 537 zł 

 

Projekt ma poprawić i rozwinąć 

infrastrukturę turystyczną i 

wypoczynkową w gminie. Jednym z 

etapów było wybudowanie bazy 

turystyczno-kulturalnej w Pniewie. 

Budynek zaprojektowano tak, aby w pełni 

przystosowany do celów turystycznych, 

projekt uwzględnia również potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

Źródło: badania własne, 2022 

  

                                                 
28 Równość szans: Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być zgodne z 

polityką równości szans - zapewnienie równego traktowania kobiet i mężczyzn (walka z dyskryminacją 

ze wzg. na wiek, poglądy, pochodzenie, religię, niepełnosprawność). 
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II) DOSTĘPNOŚĆ DO ZRÓŻNICOWANYCH 

I DOPOPASOWANYCH DO POTRZEB ODBIORCÓW, 

PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH 
 

Działania w zakresie produktów turystycznych (zarządzanie już istniejącymi oraz tworzenie 

i nadzór nad nowymi), dostosowanymi do potrzeb odbiorców (segmentów-turystów), w ramach 

założeń turystyki dostępnej, realizowane jest w Polsce, w ramach podziału tzw. 

„trójstopniowego systemu zarządzania turystyką” (tzn. I Poziom Rządowy-narodowy: 

Ministerstwo Sportu i Turystyki/Polska Organizacja Turystyczna, II Poziom Regionalny: 

Urzędy Marszałkowskie - Departamenty ds. turystyki/Regionalne Organizacje Turystyczne 

oraz III Poziom lokalny - Urzędy Miast/Gmin/Powiatowe (jst-jednostki samorządu 

terytorialnego)/Lokalne Organizacje Turystyczne/Lokalne Grupy Działania/Lokalne Grupy 

Rybackie). Dodatkowo wskazano na dobre praktyki przez nich realizowane.  

Zarządzanie zasobami turystycznymi i potencjałem turystycznym w destynacjach (na w/w 

poziomach) przez podmioty, organy oraz instytucje zajmujące się zarządzaniem i 

administracją, powinny realizować strategię w zakresie dostępności do wszelkich form 

turystyki, wszystkim grupom społecznym. Ważne jest, aby znane były zasady i powody, 

dlaczego dostępność w turystyce jest niezbędna w danych destynacjach (niestety nie wszędzie 

jeszcze tak się dzieje). Zasady rozwoju turystyki dostępnej w skali narodowej, regionalnej lub 

lokalnej, wymagają jeszcze dużo skoordynowanych działań (w wielu jeszcze aspektach: 

dostępności do infrastruktury turystycznej i paraturystycznej, produktów turystycznych, 

działań promocyjnych itp.).  

 Według wskazań MSiT zawartych w dokumencie strategicznym z 2008 roku, należy 

podejmować działania które powinny doprowadzić do odkrywania nowych niszowych 

produktów turystycznych związanych z wyróżniającymi się kompetencjami kraju i regionów 

w dziedzinie turystyki, jak też głównymi zjawiskami zachodzącymi na rynku turystycznym, w 

tym potrzebami określonych grup odbiorców, w szczególności osób z niepełnosprawnościami, 

dziećmi i osobami starszymi. Wyróżnienie kluczowych typów turystyki jest zarówno 

zwróceniem uwagi na pomijane dotąd bądź zapomniane obszary aktywności turystycznej, jak 

też wskazaniem takich działalności turystycznych, które mają największe szanse rozwoju. 

Promowane w Polsce różnorodne typy turystyki są powiązane również z innymi celami 

społeczno-gospodarczego rozwoju kraju, budując w szerszy sposób pozycję turystyki wśród 

grup dotychczas wykluczonych. Wskazano również na duże możliwości wprowadzania 
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innowacji, w tym technologicznych, w ofercie tego typu turystyki, w tym m.in. dla osób 

niepełnosprawnych29. 

Działania w/w instytucji, organizacji, stowarzyszeń (odpowiedzialnych za rozwój turystyki 

na określonych poziomach), powinny koncentrować się m.in. na: 

- podejmowaniu działań w celu dostosowania istniejących jak i nowych (tworzenie) produktów 

turystycznych i usług turystycznych do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,  

- wspieraniu zadań mających na celu dostosowania turystycznych nośników informacyjnych 

do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,  

- podnoszeniu kwalifikacji osób zarządzających i pracujących w branży turystycznej 

(zwłaszcza usługi informacji turystycznej, usługi noclegowe i gastronomiczne itp.)  

- promowaniu i upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu turystyki dostępnej poprzez 

organizację wydarzeń/imprez turystycznych skierowanych do osób ze szczególnymi 

potrzebami. 

Mówiąc o zarządzaniu potencjałem turystycznym i tworzeniu produktów turystycznych, ich 

promocji 

Poniżej przedstawiono wybrane działania w/w instytucji, organizacji i stowarzyszeń.  

DZIAŁANIA MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI 

 Ministerstwo Sportu i Turystyki realizuje zróżnicowane działania, do których zaliczyć 

można m.in. tworzenie strategii i planów działania, także w zakresie turystyki (również dla osób 

z niepełnosprawnościami). 

a) „Strategia rozwoju turystyki w latach 2001 - 2006 Rządowy program wsparcia rozwoju 

turystyki w latach 2001 – 2006”, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki, 

Warszawa, 2002 

 W dokumencie tym wskazano na fakt, że : 

- Uregulowania prawne wielu krajów nakładają na administrację rządowa i władze 

samorządowe obowiązek wspierania wypoczynku grup mieszkańców słabszych ekonomicznie, 

osób niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży. 

b) „Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2014”, Ministerstwo Sportu i Turystyki 

Warszawa, 2008 rok. 

W dokumencie tym wskazano na fakt, że : 

- Warunkiem koniecznym dla wzmacniania konkurencyjności wytworzonych produktów 

turystycznych jest rozwój odpowiedniej infrastruktury turystycznej umożliwiającej 

                                                 
29 „Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2014”, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, 2008. 
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komercjalizację produktów turystycznych, ich odpowiednie eksponowanie oraz spinanie w sieć. 

Kształtowana infrastruktura musi cechować się odpowiednim standardem, dostępnością 

komunikacyjną  i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a także spójnością w stosunku do 

zakładanej koncepcji produktu oraz marki a jej lokalizacja i technologia musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska. 

c) „Program Rozwoju Turystyki do 2020 roku” 

Do głównych działań MSiT w omawianym zakresie zagadnień, zaliczyć można m.in. 

zapisy które znalazły się w dokumencie strategicznym z 2015 r. pn „Program Rozwoju 

Turystyki do 2020 roku”. Celem tego dokumentu, było opracowanie proaktywnego i 

przekrojowego programu rozwoju turystyki, jako elementu polityki rozwoju Polski. Dokument 

wskazuje na działania pozwalające stworzyć zintegrowane produkty turystyczne i usługi 

turystyczne, zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich. Program taki pozwolił rozwinąć 

innowacjność oraz kreatywność sektora turystyki, w celu  wzmocnienia działalności i wsparcia 

rozwoju turystyki, jako części nowoczesnej gospodarki narodowej. 

Wskazano w nim m.in. na działania: 

-  Cel operacyjny 2: Wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze 

turystyki, zwiększenie kompetencji kadr w zarządzaniu przedsiębiorczością turystyczną. 

Zadania: 2.4. Wspieranie rozwoju turystyki społecznej, w tym zwłaszcza uczestnictwa w 

turystyce krajowej dzieci i młodzieży szkolnej, rodzin wielodzietnych, osób starszych, osób 

niepełnosprawnych, 

- Konkurencyjność produktów turystycznych (w tym rozwój infrastruktury turystycznej): 

Warunkiem koniecznym dla wzmacniania konkurencyjności wytworzonych produktów 

turystycznych jest rozwój odpowiedniej infrastruktury turystycznej umożliwiającej 

komercjalizację produktów turystycznych, ich odpowiednie eksponowanie oraz spinanie w 

sieć. Kształtowana infrastruktura musi cechować się odpowiednim standardem, dostępnością 

komunikacyjną  i dostępnością dla osób niepełnosprawnych, a także spójnością w stosunku do 

zakładanej koncepcji produktu oraz marki a jej lokalizacja i technologia musi uwzględniać 

uwarunkowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska. 

 - Rozwój infrastruktury atrakcji turystycznych - działanie w celu lepszego i skuteczniejszego 

wyeksponowania atrakcji turystycznych, zwiększenia ich dostępności, wzbogacenia o kolejne 

usługi, podniesienia zainteresowania kolejnych grup odbiorców, w tym osób 

niepełnosprawnych. Odpowiednio przygotowana infrastruktura może przyczynić się również 

do właściwego ukształtowania ruchu turystycznego, a co za tym idzie do skuteczniejszej 

ochrony zasobów naturalnych i kulturowych. Działanie będzie realizowane poprzez: 
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udogodnienia techniczne dla specyficznych grup turystów np. dzieci, niepełnosprawnych, grup 

edukacyjnych; wspieranie procesów zarządzania atrakcjami oraz wdrażanie innowacji 

technologicznych30.  

d) Ogłaszanie konkursów i projektów 

Poniżej przedstawiono założenia ogłoszonego przez MSiT otwartego rządowego 

konkursu ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu części 40 budżetu 

państwa - turystyki w 2022 roku („Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. 

BEZPIECZEŃSTWO–UCZESTNICTWO- SOLIDARNOŚĆ”; Program „Dostępność Plus”). 

Tabela 6. Informacje o wybranym projekcie MSiT 

Wnioskodawcy uprawnieni do 

uzyskania dofinansowania 

Mogą być to organizacje pozarządowe oraz jednostki których 

działalność w obszarze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, 

agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, 

hotelarstwa) lub krajoznawstwa 

Wysokość dofinansowania 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych) 

Termin realizacji zadania Od 1 marca 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. 

Priorytet Zakres zadań 

Priorytet 1. Renowacja 

istniejących i wytyczanie 

nowych szlaków turystycznych 

na terenie Polski, w tym w 

szczególności dostosowanie 

szlaków turystycznych do 

potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

osób starszych. 

1. Konserwacja (w tym uzupełnienie znakowania) istniejących szlaków 

oraz wytyczanie i/lub oznakowanie nowych szlaków turystycznych. 

2. Obejmuje zarówno szlaki wytyczone w terenie, szlaki turystyczne 

m.in. piesze górskie, piesze nizinne, rowerowe, kajakowe i edukacyjne. 

3. Obejmuje renowacje szlaków drogowych – samochodowych 

zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

4. Może być realizowane wyłącznie na terenie Polski, natomiast nie 

wyklucza to realizacji odcinków szlaków międzynarodowych 

przebiegających na terenie Polski. 

Priorytet 2. Innowacyjne 

rozwiązania w turystyce 

zwiększające bezpieczeństwo 

turystów, w tym osób z 

niepełnosprawnościami oraz 

osób starszych, zwłaszcza 

podczas i po pandemii 

COVID-19. 

1) Przygotowanie kompetentnych kadr do obsługi w turystyce osób z 

niepełnosprawnościami/ osób starszych, w tym z wykorzystaniem 

nowych technologii; 

2) Dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami/osób starszych; 

3) Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno-

promocyjnych; 

4) Tworzenie aplikacji mobilnych w zakresie bezpieczeństwa turystów, 

w tym osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych; 

5) Działania promocyjne, w tym zapewnienie materiałów 

informacyjnych w zakresie bezpieczeństwa turystów, w tym osób z 

niepełnosprawnościami oraz osób starszych; 

Priorytet 3. Rozwój 

kwalifikacji kadr zawodowych 

i społecznych dla potrzeb 

turystyki w zakresie poprawy 

jakości świadczonych usług. 

Zadanie ma na celu wsparcie i rozwój kompetencji  kadr zawodowych 

oraz społecznych turystyki, w tym w szczególności w zakresie: 

1) dostosowania metod świadczenia usług turystycznych do nowej 

rzeczywistości po pandemii COVID-19; 

2) doskonalenia wiedzy z zakresu finansów, organizacji, marketingu; 

3) rozwoju kompetencji  cyfrowych w tym automatyzacji procesów; 

4) umiejętności tworzenia nowych procesów świadczenia usług 

turystycznych z wykorzystaniem Internetu, zarządzania sieciowego; 

5) odbudowy prestiżu pracy w sektorze usług turystycznych; 

                                                 
30 MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI PROJEKT PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI do 2020 

roku, Warszawa, 2015. 
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6) współdziałania pracodawców z placówkami szkolnictwa 

branżowego 

w zakresie dostosowania kształcenia kadr dla turystyki do aktualnych 

potrzeb rynku pracy w zakresie nauki zawodu (np. praktyki 

zawodowe); 

7) doskonalenia wiedzy z zakresu zrównoważonej turystyki, w tym 

świadomości ekologicznej. 

Źródło: https://www.gov.pl/web/sport/ogloszenie-otwartego-rzadowego-konkursu-ofert-na-

dofinansowanie-realizacji-zadan-publicznych-z-zakresu-czesci-40-budzetu-panstwa---turystyki-w-

2022-roku, 2022 

 
 

DZIAŁANIA POLSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (POT) 

 Rozwój i nadzór nad już funkcjonującymi produktami turystycznymi oraz tworzenie 

nowych, jest jednym ze statutowych działań Polskiej Organizacji Turystycznej. Mówimy tu o 

krajowym rynku jak i o rynkach zewnętrznych. W zakresie turystyki dostępnej, podejmowane 

są w tym w zakresie różnorodne działania. 

a) Dostosowywanie i tworzenie nowych produktów turystycznych dla określonych 

segmentów odbiorców  (rynek krajowy).  

Są to działania dla wybranych segmentów odbiorców którzy wpisują się w grupę 

„wykluczonych z turystyki grup społecznych” (seniorzy, młodzież i dzieci, rodziny z dziećmi 

oraz single). Ich charakterystykę przedstawiono poniżej w tabeli.   

Tabela 7. Charakterystyka segmentów na rynku turystyki krajowej 

Segment Opis preferencji i motywacji turystycznych 

 

 

 

„SENIORZY” 

 

To osoby starsze (średnia wieku około 70 lat), emeryci, zarówno zamężne, jak i 

wdowcy. W gospodarstwach domowych tego segmentu praktycznie nie ma dzieci do 

18 lat. W tej grupie przeważa wykształcenie podstawowe, ale występuje także spora 

grupa osób z wykształceniem średnim i zasadniczym zawodowym. Osoby zaliczone do 

tego segmentu uważają, w stosunku do swojej sytuacji materialnej, że „powodzi im się 

znośnie lub średnio”, ale także dość często, że „powodzi im się raczej źle”. Uczestnicy 

tego segmentu uczestniczą rzadko w ruchu krótkookresowym, a jeśli już podejmują 

wyjazd to w celu odwiedzin znajomych i krewnych. 

 

 

 

 

 

 

„MŁODZIEŻ” 

 

To osoby w przeważającej większości młode (średnia wieku około 25 lat), samotne, 

często jeszcze uczące się lub studiujące. W grupie tej dominuje wykształcenie średnie, 

ale istotny jest udział osób z wykształceniem gimnazjalnym i wyższym. Wśród osób 

pracujących, w tym segmencie można znaleźć przedstawicieli wolnych zawodów i 

specjalistów z wyższym wykształceniem, pracowników usług i sprzedawców, 

pracowników administracyjno-biurowych oraz robotników wykwalifikowanych, ale i 

bezrobotnych. Swoją sytuację materialną oceniają dość dobrze – najczęściej udzielano 

odpowiedzi – „powodzi im się znośnie lub średnio” oraz nieco rzadziej -  „raczej 

dobrze” (ponieważ w wielu wypadkach są to osoby zamieszkujące jeszcze 

gospodarstwa domowe rodziców, dochody rodziców w połączeniu z własnymi 

zarobkami mogą stanowić o poprawie opinii na temat własnej sytuacji materialnej). 

Głównym motywem podróży są odwiedziny znajomych i krewnych, ale także cele 

wypoczynkowo-turystyczne. 
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PODRÓŻE DŁUGOOKRESOWE 

 

 

 

 

 

„SENIORZY” 

 

Główną cechą wyróżniającą w tym segmencie jest wiek. Segment osób starszych – 

średnia wieku około 65 lat, żyjących najczęściej w związkach 

(mężatka/żonaty/konkubinat) ale i samotnie – wdowa/wdowiec lub 

rozwiedziony/rozwiedziona. Wykształcenie w przeważającej większości w tym 

segmencie jest średnie, ale i podstawowe, zasadnicze zawodowe i wyższe. W 

przeważającej większości są to emeryci lub renciści, sporadycznie zdarzają się też 

osoby pracujące. Większość osób określa swoją sytuację jako średnio zadawalającą, 

ale jest też spora grupa oceniająca sytuację jako raczej złą, oraz znacząca grupa 

twierdząca, że sytuacja jest raczej dobra. Najważniejszym celem podróży jest tutaj 

chęć odwiedzenia znajomych i krewnych, ale dość częste są także motywy 

turystyczno-wypoczynkowe. W tym segmencie można znaleźć najwięcej uczestników 

ruchu turystycznego powodowanego motywami zdrowotnymi. 

 

 

„DZIECI I 

MŁODZIEŻ” 

 

Są to osoby bardzo młode (średnia wieku 18 lat) z wykształceniem gimnazjalnym i 

podstawowym, ciągle uczące się. Oceniają swoją pozycję materialną średnio lub raczej 

dobrze. To osoby prawie wyłącznie niepracujące, ocena sytuacji materialnej 

uzależniona jest od dochodów rodziców i opiekunów. Najczęściej w dłuższe podróże 

po kraju udają się w celach wypoczynkowych i turystycznych oraz w mniejszym 

stopniu w celu odwiedzin znajomych i krewnych 

 

 

 

 

„RODZINY” 

Jest to zdecydowanie najczęściej podróżująca grupa w celach turystyczno-

wypoczynkowych. Średnia wieku w tym segmencie to około 40 lat, w gospodarstwach 

domowych występują dzieci poniżej 18 roku życia. Są to najczęściej osoby w 

związkach małżeńskich (lub konkubinatach). Wykształcenie w przeważającej 

większości średnie i zasadnicze zawodowe. W tej grupie najczęściej można spotkać 

robotników wykwalifikowanych, pracowników usług i sprzedawców, pracowników 

administracyjno-biurowych, gospodynie domowe, prywatnych przedsiębiorców. Swoją 

sytuację materialną oceniają średnio i raczej dobrze. Najczęstszym motywem wyjazdu 

jest cel turystyczno-wypoczynkowy, ale także, choć znacznie rzadziej odwiedziny 

znajomych i krewnych. 

 

 

 

„SINGLE” 

 

Średnia wieku to około 30 lat. Są to osoby samotne, najczęściej bez dzieci, z 

wykształceniem średnim, rzadziej wyższym. W przeważającej większości są to 

studenci, a wśród osób pracujących to najczęściej reprezentanci wolnych zawodów i 

specjalistów z wyższym wykształceniem, pracownicy administracyjno-biurowi, 

pracownicy usług i sprzedawcy oraz robotnicy wykwalifikowani. Swoją sytuację 

materialną oceniają średnio i raczej dobrze. Podróżują zdecydowanie najczęściej w 

celach turystyczno-wypoczynkowych. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie   MARKETINGOWA STRATEGIA  POLSKI W SEKTORZE 

TURYSTYKI  NA LATA 2008-2015, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2008 

 

b) Program promocyjny EDEN European Destinations of Excellence (Modelowe Ośrodki 

Turystyczne Europy). 

Jest to projekt (EDEN - European Destinations of Excellence - Modelowe Ośrodki 

Turystyczne Europy) wspierany przez Komisję Europejską, która uruchomiła go w 2006 r. i 

Promuje on zrównoważone modele rozwoju turystycznego w całej UE (w co roku w krajowych 

konkursach wewnętrznych), w których wyłaniane są modelowe ośrodki turystyczne w każdym 

kraju uczestniczącym. Głównym celem jest promowanie mniej znanych i wykluczonych 

destynacji turystycznej Europy, promowanie wartości, różnorodność i wspólne cechy 

europejskich atrakcji turystycznych (zwłaszcza w zakresie zrównoważonego rozwoju 
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turystyki). Promowane są zwłaszcza destynacje turystyczne o ściśle określonej specyfice i 

niepowtarzalnym charakterze, które uwzględniają potrzeby środowiska, ludności lokalnej i 

turystów rozwijając jednocześnie atrakcyjny ekonomicznie produkt turystyczny. Udział w 

konkursie mogą wziąć te destynacje, w których rozwój turystyki współgra w sposób 

zrównoważony z unikalnym charakterem miejsca i potrzebami mieszkańców. Uczestniczy w 

nim 27 krajów z UE. Główne motywy przewodnie to: turystyka wiejska, dziedzictwo 

niematerialne, obszary chronione, turystyka wodna, rewitalizacja miejsc, turystyka dostępna, 

turystyka i lokalna gastronomia, turystyka kulturowa. Ostatnia edycja konkursu koncentrowała 

się na turystyce zdrowotnej i Wellness. Zwycięzcy przysługuje prawo posługiwania się tytułem 

„Najlepszej Europejskiej Destynacji - EDEN”, a także zostaje on włączony w sieć Najlepszych 

Europejskich Destynacji Turystycznych (w Polsce promocją zajmuje się POT).  

Konkurs ma na celu promowanie najlepszych wzorców zrównoważonego rozwoju 

turystyki, a także zwrócenie uwagi na: 

- atrakcyjność, różnorodność oraz wspólne cechy destynacji turystycznych; 

- mniej znane miejscowości i obszary turystyczne, posiadające unikatowe atrakcje turystyczne; 

- możliwości organizowania wyjazdów turystycznych w okresach posezonowych i tym samym 

zmniejszenie negatywnych  konsekwencji zjawiska sezonowości w turystyce; 

- usuwanie barier hamujących zrównoważony rozwój turystyki (np. związanych z dostępnością 

do usług turystycznych); 

- możliwość bardziej równomiernego rozmieszczenia ruchu turystycznego poprzez kierowanie 

jego strumieni  do mniej znanych miejscowości i obszarów; 

- potrzebę wymiany dobrych praktyk i informacji; 

- aktywizację i wskazanie możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego destynacji, w tym 

budowę pozytywnego i rozpoznawalnego wizerunku, poprzez i dzięki rozwojowi turystyki, 

wykorzystującej endogenny potencjał obszaru; 

- włączenie polskich mniej znanych i nieznanych destynacji turystycznych w europejską sieć 

rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się wyjątkowymi walorami 

turystycznymi; 

- wzmocnienie znaczenia turystyki w wybranych destynacjach – zwiększenie zaangażowania 

różnorodnych podmiotów turystycznych w proces podnoszenia konkurencyjności produktów i 

atrakcji turystycznych występujących na danym  obszarze przy zachowaniu ich 

unikatowego  charakteru. 

 

 



31 

 

Rysunek 1. Strona www Projektu EDEN 

 
Źródło: https://edenpolska.pl/wyroznione-miejsca/turystyka-dostepna/, 2022 

 

DZIAŁANIA NA POZIOMIE REGIONALNYM (REGIONY) 
 

Działania w regionach dotyczących nadzoru, rozwoju oraz tworzenia regionalnych 

produktów turystycznych, realizowane jest przez m.in. Departamenty ds. Turystyki w 

poszczególnych Urzędach Marszałkowskich (16) oraz przez Regionalne Organizacje 

Turystyczne (ROT- 16). Wykorzystanie swojego potencjału w/w wskazane jest przez POT (na 

podstawie danych z ROT). Wybrane produkty dla potrzeb tworzenia ofert w ramach turystyki 

dostępnej przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 8. Potencjał regionalny w zakresie wybranych przykładów produktów 

turystycznych, które oferowane być mogą w ramach turystyki dostępnej 
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Dolnośląskie 3 2 1 1 1 
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Kuj-pomorskie 3 2 1 2 3 

Lubelskie 3 2 2 1 1 

Lubuskie 3 1  1 2 

Łódzkie 3 2  1 2 

Małopolskie 1 3 2 2 3 

Mazowieckie 3  3 2 3 

Opolskie 1 1 3 1 1 

Podkarpackie 3 3 1 1 2 

Podlaskie 1 2 3 2 2 

Pomorskie 3 2 2 2 3 

Śląskie 1 2 2 2  

Świętokrzyskie 2  1 1 2 

War-mazurskie 3 2 3 1 2 

Wielkopolskie 1 3  2  

Zach-pomorskie 3 2 1 2 3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie   MARKETINGOWA STRATEGIA  POLSKI W SEKTORZE 

TURYSTYKI  NA LATA 2008-2015, Polska Organizacja Turystyczna, Warszawa, 2008 

Legenda: 3- produkty priorytetowe, 2-produkty podstawowe, 1-produkty drugorzędne, brak wypełnienia pola 

oznacza brak produktu 

 

Jednocześnie poniżej w tabeli 9 przedstawiono zestawienie zapisów znajdujących się w 

dokumentach strategicznych (Strategie Rozwoju – gospodarcze i turystyczne obowiązujące w 

16 województwach), a odnoszących się do wykluczonych społecznych grup turystycznych (ze 

szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
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Tabela 9. Zestawienie zapisów znajdujących się w dokumentach strategicznych w 16 województwach, dotyczących turystyki dostępnej 

Województwo Zapisy w dokumentach 

Dolnośląskie  - rewitalizacja miejscowości i obiektów o znaczeniu historycznym i kulturowym oraz programy udostępniania zwiedzającym w tym 

niepełnosprawnym 

 - budowa ułatwień dostępu osób niepełnosprawnych do obiektów i atrakcji historycznych i kulturowych 

Kujawsko-

pomorskie 

- wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych 

- szczególnie ważnym segmentem dla sektora usług turystycznych winny być usługi uzdrowiskowe 

Lubelskie - rozwój usług opiekuńczo-medycznych w powiązaniu z turystyką uzdrowiskową  

- wspieranie integracji społecznej i ograniczanie poziomu ubóstwa w regionie  

Łódzkie - promocja oferty (produkty turystyczne) dla turystów niepełnosprawnych oraz osób starszych  

- wspierane są te grupy turystów, które wymagają więcej troski w podróży, w tym specjalnej infrastruktury. Łódzkie kształtujemy jako region 

otwarty dla niepełnosprawnych, przyjazny dla osób starszych czy podróżujących z małymi dziećmi 

- promocja interaktywnych muzeów, w tym także ze specjalną ofertą dla dzieci (edukacja, warsztaty twórcze), udogodnieniami dla 

niepełnosprawnych 

- promocja udogodnień w hotelach, muzeach, przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych, starszych (m.in. specjalne obiekty, zespoły 

turystyczno-medyczne) 

- promocja dostępu do szlaków turystycznych dla osób niepełnosprawnych, starszych czy podróży rodzinnych, a także bezkolizyjne i bezpieczne 

podróżowanie do najciekawszych zakątków Łódzkiego (dostępność komunikacyjna dla w/w grup – m.in. Karta „Łódzkie Podróżowanie”) 

- wsparcie i rozbudowa zaplecza dla turystyki medycznej i rekreacyjno-leczniczej oraz dla osób niepełnosprawnych i starszych (dotyczy to zarówno 

dostosowania infrastruktury użyteczności publicznej, bazy noclegowej i gastronomicznej, jak i dostępu do atrakcji turystycznych, obiektów 

rekreacyjnych i sportowych, instytucji kultury (muzeów, teatrów, galerii itp.), dostępu do publicznych środków transportu. W tym zakresie zakłada 

się również pozyskiwanie funduszy UE na w/w działania, oraz funduszy z innych organizacji i podmiotów (np. PFRON31) 

Małopolske - podejmowanie wszechstronnych działań mających na celu integrację społeczną i zawodową osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem z 

powodów materialnych, społecznych i kulturowych, którymi są: osoby samotnie wychowujące dzieci, osoby starsze (seniorzy), osoby 

niepełnosprawne, mniejszości narodowe i etniczne, imigranci 

- podejmowane działań przyczyniających się do zapobiegania występowaniu oraz niwelowania przejawów wykluczenia społecznego, kulturowego 

i ekonomicznego, szczególnie wobec takich grup jak: dzieci pochodzące ze środowisk zagrożonych, osoby niepełnosprawne (integracja działań na 

rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych,) osoby starsze, rodziny wielodzietne Ważnym elementem działań będą również zadania 

mające na celu wsparcie kierowane do dzieci zagrożonych różnorodnymi formami wykluczenia społecznego  

- rozwój turystyki zdrowotnej i uzdrowiskowej 

                                                 
31 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na m.in.: sport, rekreację i turystykę osób z 

niepełnosprawnościami, likwidację barier architektonicznych i komunikacyjnych itp. Więcej na https://www.pfron.org.pl/ 
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Mazowieckie - województwo nie dysponuje obecnie wystarczającą i równomiernie rozmieszczoną infrastrukturą turystyczną, paraturystyczną oraz 

okołoturystyczną (a także wszystkimi atrakcjami turystycznymi),  przystosowaną do przyjmowania osób niepełnosprawnych, zabezpieczającą 

zagospodarowanie czasu wolnego podczas każdych warunków pogodowych (działania w tym zakresie są niezbędne) 

- promocja produktu turystycznego „Niepełnosprawni - sprawni” - ma on cele edukacyjne jak i rehabilitacyjne. Integracyjne zajęcia i wyprawy w 

szczególności adresowane do młodzieży niepełnosprawnej. Dotyczyć to może także młodzieży ze środowisk patologicznych, trwałego 

„dziedzicznego” bezrobocia itd. 

- dostosowanie szlaków turystycznych oraz obiektów noclegowych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych 

- biura podróży (powinny posiadać w swojej ofercie specjalne pakiety pobytowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i starszych, w podziale 

na poszczególne segmenty, np. pakiety dla dzieci i młodzieży etc.). 

- w ramach planowanych działań turystycznych zostanie zachowana zasada równości szans, w szczególności równego traktowania kobiet i 

mężczyzn. Wspierane będą przedsięwzięcia mające na celu poprawę dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych oraz działania mające 

na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

- w zakresie rozwoju infrastruktury edukacyjnej realizowane będą projekty dotyczące budowy, rozbudowy, modernizacji (w tym dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych) placówek systemu oświaty oraz szkół wyższych na każdym poziomie kształcenia (również z uwzględnieniem 

placówek kształcenia ustawicznego w tym kształcenia i doskonalenia nauczycieli). 

Podkarpackie - niski stopień dostępności województwa dla osób niepełnosprawnych (analiza SWOT – Słabe strony) 

- wsparcie grup szczególnego ryzyka dla zwiększenia ich szans na zatrudnienie (osób młodych, długotrwale bezrobotnych, bezrobotnych bez 

kwalifikacji, bezrobotnych po 50 roku życia, osób niepełnosprawnych) 

- zwiększenie dostępności województwa dla niepełnosprawnych oraz osób starszych poprzez: podejście do osób niepełnosprawnych i starszych jak 

do turystów (ludzi ciekawych świata, nowych wrażeń, pragnących przygód). Istotnym elementem działań jest przystosowanie infrastruktury 

użyteczności publicznej do potrzeb niepełnosprawnych i starszych (budowa specjalnych podjazdów, montowanie wind, przebudowa chodników ze 

zjazdami dla wózków, przystosowanie sanitariatów, funkcjonowanie komunikacji miejskiej mogącej zabrać osoby niepełnosprawne, etc.). Ważną 

kwestią jest także baza noclegowa i gastronomiczna – należy tworzyć i rozwijać obiekty przyjazne osobom starszym i niepełnosprawnym, które 

mogą być specjalnie oznaczone. Należy je skatalogować i przygotować publikację (ulotkę informacyjną lub folder) 

- atrakcje turystyczne (w miarę możliwości należy przystosować je do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne i starsze) 

- biura podróży (powinny posiadać w swojej ofercie specjalne pakiety pobytowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych i starszych, w podziale 

na poszczególne segmenty, np. pakiety dla dzieci i młodzieży, dla zwiedzających, dla aktywnych, etc.) 

- rozwój systemu transportowego dostępnego dla osób starszych i niepełnosprawnych 

- przystosowywanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych 

- inicjowanie i realizowanie projektów aktywizacji osób niepełnosprawnych, kobiet, bezrobotnej młodzieży i mieszkańców wsi 

Podlaskie Należy przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu, wspierać integrację zawodową i społeczną grup szczególnego ryzyka tj. dążyć do aktywizacji 

zawodowej i społecznej młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych, osób długotrwale korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej oraz innych osób i grup, które znajdując się w trudnej sytuacji życiowej - nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudności. 

Powyższe działania wymagają zaangażowania większych środków finansowych niż w przypadku aktywizacji osób w pełni zdolnych do pracy. 
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- Całe województwo położone jest w obszarze funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski. Walory środowiska stwarzają szansę dla rozwoju m.in. 

turystyki uzdrowiskowej, a także podejmowanie leczenia i rehabilitacji. 

Pomorskie Wskazane jest tworzenie oferty zróżnicowanej, dedykowanej różnym grupom odbiorców (turystyka osób niepełnosprawnych, hobbystów, seniorzy, 

dzieci i młodzież, turystyka rodzinna), tworzenie pakietów zawierających różne formy aktywności, stymulowanie rozwoju produktów niszowych, 

tematycznych, adresowanych do określonych segmentów rynku. 

- niezbędna jest adaptacji obiektów noclegowych dla osób niepełnosprawnych. 

- promowanie produktów z grupy „pobyty w uzdrowiskach, turystyka prozdrowotna, rehabilitacyjna” i oferowanie ich segmentom krajowym 

(„seniorzy”, „osoby niepełnosprawne”) i zagranicznym (rynek niemiecki) 

- promowanie produktów z grupy „wypoczynku posezonowego nad morzem, na pojezierzach i na wsi”, „city break”, „turystyka krajoznawcza i 

przyrodnicza”, „camping / caravaning”, „turystyka religijna i pielgrzymkowa” dla segmentu „seniorzy” i „rodziny” 

- promocja konkursu „Turystyka bez barier” skierowanego do obiektów, które podjęły działania mające na celu udostępnienie obiektu osobom 

niepełnosprawnym 

- działania w zakresie równoważenia ruchu turystycznego w ciągu roku - oferty ukierunkowane np. na seniorów, turystykę społeczną itp. 

- szkolenia i działania mające na celu tworzenie nowych kadr produktów, szczególnie wśród absolwentów, osób bezrobotnych, grupy 45+, osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym itp. 

Śląskie - promocja różnorodnych produktów turystycznych skierowanych m.in. dla osób niepełnosprawnych, dzieci specjalnej troski 

- w odniesieniu do bazy uzdrowiskowej, wyznaczenie określonych standardów dla bazy turystycznej i leczniczej (estetyka budynków, sanitariaty, 

przystosowanie dla osób niepełnosprawnych). 

Świętokrzyskie Doskonałe warunki krajobrazowe do uprawiania turystyki aktywnej przez osoby niepełnosprawne i osoby starsze. 

Województwo świętokrzyskie, jako pierwsze w Polsce, wpisuje rozwój turystyki osób niepełnosprawnych do strategii rozwoju, upatrując w tym 

szansę zarówno dla Regionu, jak i, a może przede wszystkim, szansę dla osób niepełnosprawnych. Jest to niezwykle ważne zadanie, a zarazem 

wyzwanie, zarówno dla władz samorządowych, jak i branży turystycznej. Możliwości ciekawego wypoczynku osób niepełnosprawnych w 

województwie zależą od działań podejmowanych w 3 aspektach: infrastruktury, oferty, aspektu społecznego. 

- działania w zakresie przystosowania miast do zwiedzania przez osoby niepełnosprawne (analiza SWOT – Mocne strony) 

- rozwój produktu turystycznego "Klucz do zdrowia" ma się przyczynić do kształtowania wizerunku województwa świętokrzyskiego na turystycznej 

mapie Polski, jako Regionu oferującego szeroką gamę ofert aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego. Oferta skierowana m.in. dla osób 

niepełnosprawnych 

- rozwój produktu turystycznego "W krainie MOCnych wrażeń", to szeroka gama możliwości uprawiania turystyki aktywnej i specjalistycznej 

m.in. przez osoby starsze i niepełnosprawne 

- rozwój produktu turystycznego "Kraina bez barier" zakłada: powstanie i rozwój sieci obiektów noclegowych i gastronomicznych przyjaznych 

osobom niepełnosprawnym, włączenie się w akcję "Hotel bez barier", podejmowanie działań infrastrukturalnych w Regionie mających na celu 

przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowanie specjalnych podjazdów, montowanie wind, przystosowanie sanitariatów) – w 

ramach ogólnopolskiej akcji "Polska bez Barier", funkcjonowanie sieci biur podróży posiadających w swojej ofercie pakiety pobytowe stworzone 

z myślą o osobach niepełnosprawnych (pakiety dla aktywnych, pakiety dla zwiedzających, specjalne pakiety dla dzieci i młodzieży - zielone i białe 

szkoły, również integracyjne), wykreowanie i wdrożenie systemu identyfikacji wizualnej obiektów przyjaznych osobom niepełnosprawnym, 
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powołanie do życia instytucji pozarządowej (fundacji, stowarzyszenia) czuwającej nad rozwojem produktu, nawiązanie współpracy ze 

Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji. Kompleksowość kreowanego produktu przejawiać się będzie nie tylko w tworzeniu przestrzeni przyjaznej 

niepełnosprawnym, ale również organizowaniu imprez i akcji społecznych, a także szerzeniu idei integracji ze społeczeństwem. 

- będzie specjalnie stworzony osobny system identyfikacji wizualnej obiektów i atrakcji przyjaznych osobom niepełnosprawnym 

Warmińsko-

mazurskie 

- działania w kierunku wybrania i wylansowania najważniejszych produktów turystycznych regionu w zakresie różnych typów turystyki (np. 

kulturowej i turystyki dla osób niepełnosprawnych) 

- wspieranie zintegrowanych programów m.in. aktywizacji społecznej i zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych, aktywizacji dzieci i 

młodzieży ze środowisk najuboższych zagrożonych dziedziczeniem ubóstwa oraz na rzecz ograniczania uzależnień 

- opracowanie i konsekwentne wdrażanie wojewódzkiego programu budowy i modernizacji bazy sportowo – rekreacyjnej, zawierającego system 

finansowania inwestycji, przewidujący różne formy sportu i rekreacji z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, preferencje w korzystaniu dla 

młodzieży najuboższej oraz promocję masowego sportu i rekreacji 

- wspieranie rozwoju infrastruktury przyjaznej i uwzględniającej potrzeby ludzi starszych, 

Wielkopolskie budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury poprawiającej dostępność obiektów i atrakcji turystycznych, m. in. ścieżek rowerowych, szlaków 

turystyki konnej, kajakowej, narciarskiej, ciągów komunikacyjnych i infrastruktury dla osób niepełnosprawnych 

- planowanie zagospodarowania turystycznego obejmujące zastosowanie innowacyjnych rozwiązań, w tym skierowanych do specyficznych grup 

turystów (dzieci, niepełnosprawnych, ludzi starszych), a także wpisujących się w realizację polityk horyzontalnych UE (równość szans, ochrona 

środowiska). 

- przystosowanie obiektów zabytkowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz specyficznych grup odwiedzających, m. in. osób starszych, 

dzieci i młodzieży 

Zachodnio-

pomorskie 

- tworzenie infrastruktury styku woda ląd (mola, pomosty, zagospodarowanie kąpielisk i przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych) 

- zakłada się modernizację i rozwój infrastruktury kąpielisk nadmorskich (plaże) - zaopatrzenie w niezbędną infrastrukturę sanitarną, elementy 

małej architektury (przebieralnie, kosze chroniące od wiatru i in.). Konieczna jest także likwidacja i ograniczanie barier, w tym przystosowanie 

plaż do przyjmowania turystów niepełnosprawnych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentów strategicznych 16 województw (strategie rozwoju gospodarczego i turystycznego), 2022. 
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Poniżej przedstawiono wybrane przykłady działań w regionach. 

Województwo wielkopolskie 

W województwie tym wydano przewodnik pt. „Województwo wielkopolskie – bez 

barier’’. Przewodnik ma na celu zachęcenie osób z niepełnosprawnościami do uprawiania 

turystyki w regionie (m.in. jest dla nich oferta do korzystania z ponad 70 tras turystycznych, 

przystosowanych dla potrzeb tych osób). Innym przykładem jest przewodnik po atrakcjach 

turystycznych. 

Rysunek 2. Strona www promująca projekt „Wielkopolska bez barier”  

Rysunek 3. Wygląd przewodnika pt. „Województwo Wielkopolskie bez barier” 

   

Źródło: http://ttg.com.pl/wielkopolska-bez-barier-70-tras-turystycznych-dla-osob-niepelnosprawnych/, 

2022 

 

Województwo śląskie 

W województwie tym realizowany jest program, który ma na celu pobudzenie 

zorganizowanej turystyki dzieci i młodzieży - #OdkryjSlaskie.  

Projekt powstał z myślą organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży na wycieczki, 

obozy, biwaki i podobne formy aktywności, dzięki którym będą mieli okazje spędzić czas 

aktywnie i poznać własny region.  

Wsparcie otrzymają organizatorzy turystyki, przede wszystkim na organizację 

wycieczek szkolnych, dofinansowane zostaną również usługi przewodnickie. Aby otrzymać 

wsparcie finansowe wymagana jest organizacja wycieczki autokarowej z przynajmniej jednym 
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noclegiem, pełnym wyżywieniem i usługą przewodnicką ,która obejmie min. 5 atrakcji 

turystycznych na terenie województwa śląskiego.  

Rysunek 4. Strona na Facebook’u z informacjami o projekcie 

 

Źródło: www.odkryjslaskie.org, 2022 

 

W tym samym województwie realizowany jest Projekt „Turystyka dostępna - Akcje pn. 

„Piętro wyżej - Szczyrk bez barier” czyli dzień otwarty kolei w Szczyrk Mountain Resort dla 

osób z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową oraz projekt "Beskidy bez barier" czyli 

cykl rajdów górskich dla osób z niepełnosprawnością. 
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Rysunek 5. Strony ww promujące projekty 

 
Źródło: www.lato.szczyrk.pl, 2020 

 

Jednocześnie promuje się szlaki skiturowe oraz piesze które dostępne są dla osób na 

wózkach inwalidzkich. Projekt realizowany przez Fundację Bez Barier promujący i pokazujący 

szlaki oraz trasy turystyczne, które mogą być wykorzystywane przez osoby z 

niepełnosprawnościami. Prezentowane trasy i szlaki zostały sprawdzone pod względem ich 

dostępności dla osób z różnymi dysfunkcjami. Proponowane trasy obejmują Beskid Żywiecki 

i Beskid Śląski. 

Wsparcie i rozwój turystyki dostępnej, turystyki bez barier w województwie śląskim 

wpisane zostanie również w powstający dokument pn. Polityka Rozwoju Turystyki 

Województwa Śląskiego co umożliwi realizację projektów w nowej perspektywie finansowej 

UE na lata 2021-2027. 

DZIAŁANIA NA POZIOMIE LOKALNYM 

Poniżej przedstawiono wybrane przykłady działań realizowanych na poziomie 

lokalnym (miasta). 

Tabela 10. Przykłady działań realizowanych na poziomie lokalnym (w miastach). 

Miasto Działania 

Gdańsk  Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mogą nabyć bilety ze 

zniżkami zwiedzając Dwór Artusa. 

Jaworzno 

Władze miasta traktują 

priorytetowo dofinansowanie 

do aktywnych wakacji dla 

dzieci i młodzieży. Miasto co 

roku przeznacza środki na 

wsparcie organizacji 

pozarządowych, które 

organizują wakacje dla tej 

grupy odbiorców. Np. w 2019 

OSP „Ciężkowice’’ - w roku 2019 dzieci i młodzież należących do OSP 

‘’Ciężkowice’’ wyjechała na wakacje do ośrodka położonego na mazurach. 

Uczestnicy spędzili czas nad jeziorem i w Aquaparku. Podczas wyjazdu odbyły 

się również zajęcia z ochrony przeciwpożarowej, szkolenie z pierwszej pomocy, 

a także zajęcia sportowe i imprezy kulturalno-rekreacyjne. 

UKS ‘’Akademia 2012’’ Jaworzno - Dzieci wyjechały na obóz w okolice Dębicy. 

Miały do dyspozycji basen ze zjeżdżalniami oraz kręgielnie, skorzystały również 

z wycieczki fakultatywnej. 

Parafia pw. Elżbiety Węgierskiej w Jaworznie - Parafia zorganizowała kolonię dla 

50 dzieci w wieku od 6 do 16 lat. Dzieci i młodzież spędziły ten czas w Karpaczu. 
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roku na ten cel miasto 

przeznaczyło 200 tys.zł.   

Wyjazd opierał się na wycieczkach pieszych oraz na wizytach na basenie. Dzieci 

wzięły udział w zorganizowanych warsztatach i animacjach. 

ZHP Jaworzno - Dzięki dofinansowaniu ZHP  Jaworzno zorganizowało aż trzy 

wyjazdy, w tym 21 dniowy obóz na mazurach, 14 dniowa wycieczka dla zuchów 

do Orzysza oraz do Wilkowic. Dzieci podczas wyjazdów brały udział w licznych 

quizach, zabawach sportowych i ogniskach. 

Katolickie Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych - Stowarzyszenie zrealizowało 

zadanie „Zdobądź Szczyty”. Dzieci wzięły udział w  wyjeździe wakacyjnym do 

Lewina Kłodzkiego w Górach Stołowych. Wyjazd został zorganizowany dla 50 

mieszkańców Jaworzna i kierowany był do  rodzin wielodzietnych. Podczas 

wyjazdu przeprowadzony został program profilaktyczny. Dla uczestników 

przygotowane zostało wiele atrakcji takich jak: warsztaty plastyczne, mecze, 

ogniska, pokazy mody, wieczory filmowe czy dyskoteki 

Kopalnia Soli w Wieliczce  Turyści nieporuszający się samodzielnie oraz ich opiekun mogą nabyć bilety ze 

zniżkami.  

 

 

 

 

Kraków 

 W mieście funkcjonuje atrakcyjna oferta dla turystów z różnymi rodzajami 

niepełnosprawności - dla osób niewidzących i niedowidzących przeznaczona jest 

Droga Królewska  (np. 12 makiet obrazujących najciekawsze zabytki Starego 

Miasta. Makiety są opisane w alfabecie łacińskim i brajlu. Uzupełnieniem trasy 

jest zestaw komunikatów głosowych opisujących poszczególne zabytki oraz 

drogę między makietami. Pobiera się go w formie aplikacji na telefon 

komórkowy. W udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową oraz 

niewidzących i niesłyszących wyposażone są obiekty Muzeum Narodowego w 

Krakowie. Gmach Główny dostępny jest niemal w całości, pozostałe obiekty, w 

tym Sukiennice, częściowo . Muzeum można zwiedzić z tłumaczem języka 

migowego lub przewodnikiem języka migowego po wcześniejszym umówieniu 

się w Sekcji Edukacji. W wielu miejscach osoby z niepełnosprawnością mogą 

liczyć na darmowy wstęp lub bilety ze zniżką. W stołecznej galerii Zachęta 

osobom o orzeczonej niepełnosprawności i ich opiekunom przysługują bilety 

ulgowe po okazaniu stosownych dokumentów (10 zł zamiast 15).  

 

 

 

 

 

 

 

Lublin 

 Organizowanie corocznej akcji, w wyniku której nadawany jest certyfikat  

 „Miejsca przyjaznego seniorom’’. Akcja ma na celu promowanie wprowadzania 

przez instytucje i organizacje udogodnień dla seniorów. Pod uwagę brane są 

odpowiednie rozwiązania architektoniczne oraz specjalne usługi i ulgi dla 

seniorów.   

 Samorząd miasta realizuje wiele inwestycji mających na celu umożliwienie 

swobodnego poruszania osobom starszym w przestrzeni publicznej, szczególnie 

w centrum miasta. Przykładem takiej inwestycji jest renowacja zabytkowego 

Ogrodu Saskiego. Miała ona na celu przywrócenie funkcji społecznych, 

kulturalnych i turystycznych tego miejsca. Na realizację celu przeznaczone 

zostało 11 mln zł, a inwestycję sfinansowano głównie ze środków Unii 

Europejskiej. Dzięki projektowi uporządkowane i wyremontowane zostało 13,7 

ha terenu,  a co najważniejsze teren został dostosowany do potrzeb osób starszych 

i niepełnosprawnych. Dokonano między innymi remontu schodów terenowych, a 

w miejscach, w których było to konieczne zastosowano pochylnie, umożliwiające 

swobodne poruszanie się na wózkach inwalidzkich 

 

Przemyśl 

Dla osób z niepełnosprawnościami zapewniony jest dostęp do m.in. takich 

obiektów jak: Wieży Katedralnej, Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, 

Muzeum Historii Miasta oraz Zamku Kazimierzowskiego. 

Wrocław  Osoby z niepełnosprawnościami, zwiedzający Panoramę Racławicką maja 

możliwość skorzystania ze zniżek w cenach biletów wstępu. 

Warszawa Wstęp do ZOO dla osoby z niepełnosprawnościami i jej opiekuna jest darmowy. 

Źródło: badania własne, 2022 
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Poniżej przedstawiono przykłady wydawnictw promocyjnych w wybranych miastach, 

a skierowanych do osób z niepełnosprawnościami. 

Rysunek 6. Przykłady wybranych wydawnictw promocyjnych oferowanych w miastach, 

a skierowanych do osób z niepełnosprawnościami 

 

 
 

Źródło: materiały własne autora, 2022 

 

 

DZIAŁANIA BRANŻY TURYSTYCZNEJ 

Działania branży turystycznej (usługodawców) w odniesieniu do produktów 

turystycznych, polega na działaniach komercjalizujących w/w ofertę (wprowadzenie na rynek, 

kierując się założeniami turystyki dostępnej). Tworzenie oferty turystycznej dotyczy istotnych 

zmian w oczekiwaniach grup docelowych, pojawiających się nowych segmentach rynku oraz 

w nowych formach turystyki nastawionych na indywidualizację i personalizację. Należy brać 

pod uwagę zwłaszcza te działania, które realizują założenia „turystyki dostępnej”.  
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Tabela 11. Wskazania ze strony branży turystycznej, w odniesieniu do zmian zachowań segmentów, do których skierowana jest oferta 

turystyki dostępnej, w ramach komercjalizacji produktów turystycznych. 

Świadczenie 

usług (branża) 

Segment Wskazania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biura podróży 

 

 

 

Dzieci i młodzież 

Zmiany zauważalne są w organizacji i, gdzie oprócz typowych wyjazdów, takich jak obozy, kolonie, przedsiębiorcy 

proponują coraz częściej obozy tematyczne (np. obóz taneczny, obóz „w siodle”, obóz żeglarski, obóz sportowy, obóz 

przetrwania, „w poszukiwaniu skarbów” itp.), czy obozy językowe (głównie języka angielskiego, niemieckiego, 

włoskiego, hiszpańskiego). Programy kolonii letnich i zimowych zawierają wiele propozycji aktywnego spędzania 

czasu wolnego (gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, wycieczki krajoznawcze, konkursy, gry terenowe, gry miejskie, 

questeeng itp.). W ofercie pojawiły się obozy dla youtuberów.  

 

 

Osoby starsze (seniorzy) 

Na rynku usług turystycznych coraz bardziej widoczny jest ten segment, który nastawiony jest na jakość, wygodę i 

bezpieczeństwo. Najczęściej oferowane pakiety turystyczne przeznaczone dla nich dotyczą form turystyki zdrowotnej, 

w tym uzdrowiskowej, pielgrzymkowej, religijnej, sentymentalnej, krajoznawczej, aktywnej oraz wypoczynkowej. 

Badani przedsiębiorcy zauważyli, iż współcześni seniorzy, choć starsi wiekiem i ciałem, są coraz młodsi duchem, 

dlatego według respondentów należałoby bardziej wgłębić się w ich potrzeby i oczekiwania, aby móc stworzyć dla 

nich atrakcyjne cenowo i programowo oferty turystyczne.  

 

 

Osoby z 

niepełnosprawnościami 

Respondenci zwrócili uwagę na poszerzający się segment, którzy preferują ofertę dostosowaną do indywidualnych 

potrzeb, zawierającą elementy aktywnego wypoczynku, przy uwzględnieniu stopnia niepełnosprawności i zaleceń 

medycznych. Preferowaną formą turystyki dla tego segmentu rynku usług powinna być turystyka kwalifikowana 

(piesza, rowerowa, górska, wypoczynkowa z wykorzystaniem form rekreacji ruchowej: joggingu, spacerów, Nordic 

Walking, aerobiku, pływania, tańca, tenisa, rugby, narciarstwa, jazdy konnej.  

 

 

 

 

 

Hotele 

 

 

 

Rodziny 

Zasadniczej zmianie ulega model „podróży rodzinnych”. Młodzi rodzice nie chcąc zmieniać swoich przyzwyczajeń 

turystycznych podróżują z coraz młodszymi dziećmi. Oczekują, aby obiekty hotelarskie zapewniły im pobyt zgodny z 

oczekiwaniami. W obiektach wypoczynkowych związane jest to z możliwością pozostawienia dzieci pod opieką 

profesjonalnej osoby lub animatora czasu wolnego dla dzieci. W innych obiektach przejawia się to koniecznością 

organizacji „kącików dla dzieci”, podgrzewaczy do mleka i posiłków dla dzieci, czy dostępu do kuchni itp. Oferta 

gastronomiczna również musi uwzględniać oczekiwania korzystających z obiektu hotelowego tej grupy gości.  

 

Osoby starsze 

Istotne zmiany zachodzą w sferze oczekiwań tego segmentu podróżujących. Przesuwa się, zdaniem hotelarzy, granica 

wiekowa podróżujących, a osoby z segmentu określanego mianem seniorów są aktualnie sprawnie fizycznie, 

samodzielne w decyzjach i działaniu, oczekujący zaplecza lub uzupełniającej oferty, która pozwoli im na spędzanie 

czasu w sposób atrakcyjny i aktywny.  

Osoby z 

niepełnosprawnościami 

Uległy zmianie podróże i pobyty w obiektach hotelowych dla tego segmentu, którzy bez względu na to, czy podróżują 

z rodziną, opiekunami czy samodzielnie, chcą udogodnień pozwalających im w jak największym zakresie na 

samodzielne funkcjonowanie. Ułatwienie korzystania z usług przez osoby zaliczane do kilku podstawowych grup 
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niesprawności realizuje się poprzez instalacje specjalnych urządzeń i odpowiednie projektowanie pomieszczeń. 

zawierającą elementy aktywnego wypoczynku, przy uwzględnieniu stopnia niepełnosprawności i zaleceń medycznych.  

 

 

Single 

Zdecydowanie wzrasta liczba osób podróżujących samotnie, dla których liczy się przede wszystkim wysoki, a nawet 

luksusowy standard usług bez względu na poziom ceny. Grupa klientów bardzo dobrze sytuowanych tym bardziej 

oczekuje indywidualnej i na wysokim poziomie obsługi. Ważne jest, aby na rynku usług turystycznych pojawiły się 

odpowiednio przygotowane oferty dla tej grupy, bowiem osoby te najczęściej podróżują indywidualnie z nastawieniem 

na wysiłek i aktywność ruchową, choć obecnie dominuje bierny wypoczynek. Brakuje jednak ofert szytych na miarę 

dla tego segmentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta 

rozrywkowa i 

rekreacyjna 

 

 

 

 

 

Dzieci i młodzież 

- Zmiany zauważalne są w organizacji i formie oferowanych rozrywek i rekreacji skierowanej do najmłodszych 

odbiorców, a mianowicie. Organizowane eventy dla tego segmentu rynkowego mają coraz częściej bardziej 

interdyscyplinarny charakter. zwiększenie poczucia bezpieczeństwa w trakcie realizowanych imprez, wzrost poziomu 

jakości usług, różnorodność, która jest wynikiem poszerzania się rynku o nowe segmenty odbiorców usług branży 

rozrywkowej i rekreacyjnej. Zmiany w tworzeniu oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Wymagają zaangażowania 

profesjonalnych animatorów imprez i przemyślanego, różnorodnego programu eventu angażującego wszystkich 

uczestników imprezy, zarówno dzieci jak i ich opiekunów (często całe rodziny). Programy rozrywkowo-rekreacyjne 

zawierają wiele propozycji aktywnego spędzania czasu wolnego, m.in. takie jak: gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, 

konkursy, warsztaty, bankiety dziecięce, gry terenowe, gry miejskie, questing, konwenty (zloty miłośników komiksów, 

fantastyki, youtuberów, blogerów), gry edukacyjne czy wykorzystujące technologie ICT, np. rozgrywki w grach 

komputerowych itp.  

 

 

 

Osoby starsze (seniorzy) 

Kolejna istotna zmiana na rynku usług rozrywkowych i rekreacyjnych dotyczy rosnącego segmentu Segment ten 

przywiązuje wagę do jakości usług, wygody, dostępności oraz bezpieczeństwa. Nastawiony jest na kulturę: koncerty, 

pokazy i warsztaty folklorystyczne, eventy o charakterze krajoznawczym, edukacyjnym, religijnym czy 

sentymentalnym. Eventy skierowane do tej grupy odbiorców łączą w sobie często promocję zdrowia, aktywny 

wypoczynek i ofertę handlową. Coraz częściej segment ten korzysta także z usług oferowanych przez kluby fitness, 

kluby sportowe i baseny.  

Osoby z  

niepełnosprawnościami 

Coraz większa dostępność do różnych usług wpływa na wzrost potrzeb tej grupy społecznej. Rośnie także mobilność 

osób niepełnosprawnych, które chętniej uczestniczą w zorganizowanych imprezach. Według respondentów oferta dla 

tych osób powinna być w znacznym stopniu dostosowana do ich indywidualnych potrzeb i zawierać elementy 

aktywnego uczestnictwa w imprezach, przy uwzględnieniu stopnia sprawności i zaleceń medycznych. Z ich opinii 

wynika, że preferowaną formą uczestnictwa w organizowanych eventach dla tego segmentu odbiorców powinny być: 

uczestnictwo w warsztatach tematycznych, konwent, kongres, koncert, impreza parasportowa, konkursy i gry 

edukacyjne, wystawy i targi. Należy mieć jednak na uwadze, że organizacja imprez dla osób niepełnosprawnych 

wymaga wiele wysiłku ze strony organizatorów, którzy muszą pokonać często istniejące bariery architektoniczne, 

stereotypy zachowania, brak wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań niepełnosprawnych, dostępność wyspecjalizowanej 

kadry do obsługi osób niepełnosprawnych. 
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Usługi pilotów i 

przewodników 

- Dzieci i młodzież 

- Osoby starsze 

(seniorzy) 

- Osoby z 

niepełnosprawnościami 

Usługodawcy ci, to bardzo ważne ogniwo systemu turystycznego rozszerzając swój zakres działania o animatorów 

turystycznych. Ich funkcje opiekuńcze mają szeroki zakres począwszy od wypoczynku, opieki i dbałości o 

bezpieczeństwo tych segmentów odbiorców 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dokumentu „Badanie opinii pracodawców na temat obecnych i przyszłych kompetencji pracowników w sektorze 

turystyki”, Rada ds. Kompetencji Sektora Turystyka Instytut Turystyki w Krakowie Sp. z o.o, Kraków 2018–2019 
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III) DOSTĘPNOŚĆ DO INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ 

I PARATURYSTYCZNEJ 

Rozwój turystyki zależy od wielu czynników, między innymi od zagospodarowania 

turystycznego (w tym zwłaszcza od dostępności komunikacyjnej), dzięki któremu możemy 

przystosować środowisko geograficzne do potrzeb zróżnicowanego ruchu turystycznego.   

Zagospodarowanie zapewnia prawidłowe funkcjonowanie miejsca recepcyjnego 

(docelowego) oraz maksymalne zaspokaja potrzeby turystów: baza noclegowa, 

gastronomiczna,  komunikacyjna oraz towarzyszącą (obiekty sportowo-rekreacyjne itp.). Jest 

to proces wyposażenia regionu, obszaru lub miejscowości w elementy infrastruktury 

turystycznej oraz dostosowywanie istniejących elementów infrastruktury ogólnej do potrzeb 

przebywających tam turystów. Abyśmy mogli mówić, że dana destynacja posiada określone 

zasoby aby być fizycznie i psychicznie dostępna dla podróżnych (turystów) o specjalnych 

potrzebach, niezależnie od ich wieku, sytuacji społecznej i ekonomicznej, stopnia 

niepełnosprawności, to na jej obszarze podejmowane muszą być działania, w celu swobodnego 

dostępu turystów, ich potrzeb i preferencji. Dostępność komunikacyjna wiąże się z 

możliwością: a) dotarcia do obszaru recepcyjnego - destynacji (dostępność zewnętrzna) 

zwłaszcza w zakresie turystyki międzynarodowej oraz b) poruszania się po nim (dostępność 

wewnętrzna). W obu przypadkach brane muszą być pod uwagę potrzeby wielu grup 

korzystających z w/w obszarów, w zakresie dostępności usług (w tym oczywiście dla osób z 

niepełnosprawnościami).  

Umożliwienie dostępu do zróżnicowanej infrastruktury turystycznej, usług i 

udogodnień, osobom o szczególnych wymaganiach w zakresie w/w, staje się coraz ważniejsze 

dla destynacji (miejsc turystycznych) jak i organizatorów usług (firm turystycznych, branży 

turystycznej jak i instytucji i otoczenia paraturystycznego w danym miejscu).  Jednak wielu 

organizatorów turystyki nadal nie wie, jak poprawić swoją dostępność, aby móc lepiej 

zaspokajać potrzeby zarówno podróżnych, jak i mieszkańców z niepełnosprawnością, 

Według dokumentów ONZ pn. „Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych”, 

dostępność jest podstawowym prawem tej grupy społecznej (jak i innych wykluczonych). 

Konwencja ma przyczynić się do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, poprzez 

umożliwienie im rzeczywistego korzystania ze wszystkich praw człowieka i podstawowych 

wolności, na równi z innymi osobami32. Jest to również jeden z głównych priorytetów 

                                                 
32 Konwencja Narodów Zjednoczonych (United Nations - ONZ) o prawach osób niepełnosprawnych 

(UNCRPD), http://www.un.org/disabilities/ default.asp?id=150, 2022  
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„Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności na lata 2010-2020”, gdzie wskazano, że 

osoby z niepełnosprawnością mogą korzystać bez żadnych barier z m.in.: środków transportu, 

technologii i systemów informacyjno-komunikacyjnych oraz pozostałych obiektów i usług oraz 

zapewnienia im się dostęp do wszelkich form działalności w dziedzinie kultury, rozwoju i 

wykorzystania potencjału twórczego, artystycznego i intelektualnego, wspieranie uznania 

tożsamości kulturowej i językowej (języki migowe), tworzenie warunków korzystania z 

wypoczynku i uprawiania sportu 33. Dostępność ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami, ale jest istotna z perspektywy każdej osoby, która ze 

względu na indywidualne uwarunkowania (psychiczne, zdrowotne, fizyczne itp.) napotyka na 

utrudnienia w dostępie do usług turystycznych (w tym zwłaszcza do infrastruktury). M.in. 

dostępność odnosi się do sytuacji, w której „każda osoba może w sposób swobodny i niezależny 

odwiedzać i użytkować budynki, inne urządzenia, jak również obszary otwarte, bez potrzeby ich 

specjalnej aranżacji”34. 

Poniżej przedstawiono wybrane wskazania w zakresie dostępności do wybranych 

obszarów wchodzących w skład obszaru destynacji turystycznej: środowisko naturalne, 

przestrzeń miejska, obiekty zakwaterowania i gastronomii, atrakcje turystyczne, punkty 

informacji turystycznej, obiekty sportowo-rekreacyjne, obiekty związane z usługami 

zdrowotnymi oraz rehabilitacją oraz urządzenia i obiekty użyteczności publicznej. Dodatkowo 

dostępność traktowana być może również w zakresie dostępności komunikacyjnej oraz 

„dostępności do form promocji i informacji”. 

Środowisko naturalne 

Działania w omawianym zakresie powinny prowadzić do tworzenia, poprawy lub 

adaptacji infrastruktury turystycznej, celem podnoszenia atrakcyjności terenów naturalnych, 

środowiska naturalnego i destynacji posiadających wybitne walory naturalne. 

Na obszarach cennych przyrodniczo-krajobrazowo, z powodzeniem może rozwijać się 

turystyka przyrodnicza, krajoznawcza, kwalifikowana, wiejska, zdrowotna, kulturowa oraz  

turystyka wiejska, agroturystyka, eko-turystyka). Te typy turystyki (formy) są integralnie 

związane z obszarem przyrodniczo-krajobrazowym i stanowią najbardziej atrakcyjną formę 

wypoczynku i rekreacji.   

                                                 
33 Europejska Strategia ws. Niepełnosprawności 2010–2020, COM (2010) 636 final, s.7, http://eur-

lex.europa.eu/ LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:pl:PDF, 2022  
34 Improving information on accessible tourism for disabled people, European Communities, 2004. s. 4, 

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/37988a99-87b7-426a-8a62-

6f2227e74424/language-en, 2022 
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Często obszary o wybitnych walorach naturalnych i cenne przyrodniczo, posiadają 

sprzyjający mikroklimat, na którym, poza uprawianiem rodzajów i form turystyki, można 

regenerować zdrowie fizyczne i psychiczne przebywających tam turystów.   

UNWTO wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu rynku usług turystycznych i 

zwiększającemu się ruchowi turystycznemu do takich destynacji (Polska posiada wybitny 

potencjał w tym względzie) wskazuje na potrzebę tworzenia nowych propozycji skierowanych 

również dla turystów z niepełnosprawnościami (dotychczas wiele tego typu destynacji nie było 

dostępnych dla tych segmentów odbiorców). UNWTO realizuje nowy (2021 rok) projekt (pt. 

„Accessibility and inclusive tourism development in nature areas” (Rozwój turystyki dostępnej 

na terenach cennych przyrodniczo).  

Rysunek 7. Materiał promocyjny UNWTO, dotyczący projektu 

 

Źródło: https://www.e-unwto.org/, 2022 

W publikacji przedstawiono najlepsze przykłady na świecie (kraje) oraz przykłady 

dobrych rozwiązań i praktyk  w zakresie tworzenia ofert w zakresie rozwoju turystyki 

integracyjnej (dostępnej), realizowanej na obszarach naturalnych, traktując przyrodę jako 

przestrzeń, na której można integrować ze sobą zróżnicowane segmenty turystów (zwłaszcza z 

osobami z niepełnosprawnościami). Rosnący popyt na turystykę opartą na przyrodzie zmienia 

styl podróżowania ludzi, którzy są bardziej zainteresowani wyjazdami o mniejszym wpływie 

na środowisko (turystyka zrównoważona), ucieczka od środowisk miejskich, zmniejszenie 

popularności turystyki masowej, co jest odpowiedzią na m.in. kryzys klimatyczny, w którym 
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żyjemy, oraz jako wynik zmian wynikający z pandemii COViD’19. Turystyka oparta na 

przestrzeni naturalnej będzie zatem nadal przyciągać coraz większą rzeszę turystów, dlatego 

też powinna być ona projektowana z uwzględnieniem potrzeb wszystkich, bez wyjątku 

(zapewnienie dostępu do przyrody dla wszystkich) 

Poniżej przedstawiono przykłady działań, na poziomach krajów, a promujące właśnie 

turystykę dostępną na terenach cennych przyrodniczo. 

Tabela 12. Przykłady dobrych praktyk w zakresie ofert i usług realizowanych w 

ramach „turystyki dostępnej”, na terenach cennych przyrodniczo 

Kraj Opis usług 

C
h

o
rw

a
cj

a
 

Działania dotyczyły terenu Parku Krajobrazowego „Medvednica” 

- udostepnienie dostępności i zapewnienie bezpieczeństwa turystom poruszającym się na wózkach 

inwalidzkich i niedowidzącym; 

- możliwość zwiedzania z przewodnikiem; 

- szkolenia z zakresu obsługi osób z niepełnosprawnościami (dla pracowników parków narodowych); 

- tablice informacyjne (wyświetlane) i wolnostojące (opisy w alfabecie Braille’a).  

 
 

 



49 

 

K
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a
 

Działania dotyczyły zwiększenia dostępności bez barier do atrakcji turystycznych i do miejsc 

koncentracji ruchu turystycznego na terenach przyrodniczych: 

- instalowanie drewnianych promenad wzdłuż niektórych plaż w kraju oraz rozłożenie specjalnych mat 

ułatwiające dostęp do plaży osobom na wózkach inwalidzkich; 

osobom na wózkach; 

- parkingi dla osób z niepełnosprawnością i toalety bez barier; 

- projektowanie w miejscach cennych przyrodniczo (parki narodowe, szlaki turystyczne); 

infrastruktury komunikacyjnej przystosowanej dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich; 

- udostępnianie kajaków przystosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich; 

- aby usunąć bariery związane z postawami i zwiększyć świadomość społeczną; opracowano 

podręczniki dla usługodawców i przewodników w miejscach wycieczek, jak pomagać osobom z 

niepełnosprawnościami oraz oferuje się programy szkoleniowe w trybie on-line i off-line o tej 

tematyce.  
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Działania związane z poprawą dostępności do parków narodowych:  

- dostępności różnych urządzeń i infrastruktury, takich jak centra informacyjne,  

rezerwowane miejsca parkingowe, podjazdy, dostępne  toalety lub strefy ograniczonego dostępu dla 

zwiedzających  samochodem; 

- tworzenie materiałów promocyjnych i informacyjnych dostosowanych do potrzeb edukacji 

ekologicznej (m.in. mapy dotykowe i mapy w alfabecie Braille'a dla osób niewidomych i 

niedowidzących, modele dzikich zwierząt, modele dotykowe, napisy audio-wideo i trasy z 

oznaczeniami w alfabecie Braille'a, filmy informacyjne dostępne w różnych centrach informacyjnych, 

które są tłumaczone i opatrzone napisami w językach katalońskim, hiszpańskim, angielskim oraz 

francuskim; oraz stworzono dostępną stronę internetową promującą parki narodowe); 

- przeprowadzanie szkoleń dla personelu obsługującego trasy do zwiedzania przez osoby z 

niepełnosprawnościami (aby poszerzyć swoją wiedzę na temat powszechnej dostępności tras, 

obszarów, destynacji itp.); 

- opracowano dodatkowo 6 dostosowanych tras wycieczkowych (w tym m.in. wytyczono 7 km 

specjalnie dostosowanych ścieżek oraz zainstalowano 2 km drewnianych kładek dla pieszych i osób na 

wózkach inwalidzkich). 

Jednocześnie od 2017 r. wdrożony jest systemu ankiet skierowanych do osób z niepełnosprawnościami 

(badania), które pozwalają parkom narodowym zdobywać informacje na temat potrzeb, ale i również i 

zastrzeżeń ze strony osób-turystów z niepełnosprawnościami odwiedzającymi te atrakcje. 
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Działania (Projekt Donatapa) dostosowujące infrastrukturę zwłaszcza plaż (m.in. Playa Hermosa w 

Guanacaste, plaża Jaco), do dostępności dla osób z niepełnosprawnościami: 

-  przygotowanie 400 m dostępnych plastikowych ścieżek (rozkładane na plaży), dzięki którym osoby 

na wózkach inwalidzkich mogą dotrzeć na kąpieliska; 

- udostępnianie specjalnych „pływających krzesełek-amfibii” w których osoba z 

niepełnosprawnościami może, przy pomocy asystenta wjechać do wody;   

- uruchomienie przebieralni i łazienek na potrzeby osób z niepełnosprawnościami;  

- zrealizowano program szkoleniowy dla pracowników obsługi w zakresie dostępności i/lub opieki nad 

osobami z niepełnosprawnością (szkolenia koncentrują się na właściwej komunikacji i obsłudze klienta 

w przypadku osób z niepełnosprawnością sensoryczną, fizyczną i poznawczą – przeszkolono już ponad 

1650 osób z sektora usług turystycznych);  

- ustawienie piktogramów i znaków informacyjnych o dostępności plaż; 

- stworzono platformę internetową do nauki (edukacyjna), aby zmniejszyć istniejącą lukę w zakresie 

szkoleń i świadomości społecznej, na temat potrzeb sportowo-rekreacyjno-turystycznych osób z 

niepełnosprawnościami. 

Niestety w trakcie realizacji projektu zauważono problemy z jego realizacją: brak świadomości i 

trudności z przekonaniem lokalnych władz lokalnych i firm do wsparcia projektu finansowego i 

logistycznego.  

 
 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.e-unwto.org/, 2022 

Innymi przykładami przystosowań dla osób z niepełnosprawnościami są również 

działania na poziomie pojedynczej destynacji, posiadającej wybitne walory naturalne (w tym 

przypadku działania Wigierskiego Parku Narodowego (WPN). Poniżej przedstawiono 

zestawienie przystosowanych obiektów na tym terenie, do potrzeb w/w osób. 

Tabela 13. Zestawienie przystosowanych obiektów znajdujących się na terenie 

WPN do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Obiekt Dostosowanie 

Budynek Dyrekcji WPN i Centrum 

Informacji Turystycznej w Krzywem 

Obiekty całkowicie dostępne do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (bez barier architektonicznych, 

wystawy - opisy w alfabecie Braille’a itp., przy budynku 

głównym znajduje się stacja ładowania wózków 

elektrycznych, toalety przystosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, parking z wyznaczonymi i 

oznaczonymi miejscami) 

Miejsce edukacji i wypoczynku 

„Dziupla” 

Toaleta przystosowana do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Platforma widokowa nad Sucharem I Przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

ruchowo 
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Platforma widokowa we wsi Bryzgiel Przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

ruchowo, osób na wózkach inwalidzkich 

Pole biwakowe „Jastrzęby” we wsi 

Zakąty 

2 toalety przystosowane do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Muzeum Wigier w Starym Folwarku  Budynek bez barier architektonicznych (m.in. winda, 

toalety), pokazy i zajęcia umożliwiające np. osobom 

niewidzącym dotykanie eksponatów, audioprzewodniki dla 

osób niewidzących, możliwość zwiedzania wystaw z psem 

przewodnikiem (dostępne poidło) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.wigry.org.pl/, 2022 

 

Rysunek 8. Wykaz szlaków turystycznych na terenie WPN, a dostępnych dla osób 

poruszających się na wózkach inwalidzkich 

 

Źródło: https://www.wigry.org.pl/, 2022 

 

Przestrzeń miejska 

Być dostępnym miastem, oznacza być łatwo osiągalnym za pomocą różnych środków 

transportu i z dobrze rozwiniętym systemem transportu w mieście i wokół niego. Ważne dla 

osób z niepełnosprawnościami, jak wygląda infrastruktura i jak dostępne jest dane miasto – jak 
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można do niego dojechać (środek transportu, czas podróży, koszty podróży itp.). Poza 

infrastrukturą, włodarze miasta (urząd miasta itp.) musza odpowiedzieć sobie często na pytanie, 

jak można sprawić, by oferty turystyczne oferowane w mieście, były bez barier, zarówno 

fizycznych, jak i psychicznych? Dostępność nie oznacza jedynie bycia celem podróży bez 

barier, ale obejmuje również usługi, które są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami na 

miejscu (poruszanie się po mieście, dostępność do usług, ofert, czy usługodawcy (osoby 

zatrudnione w usługach) są przygotowani/wyszkoleni do świadczenia tych usług, odbiorcom z 

niepełnosprawnościami. Osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do żądania 

zapewnienia im dostępności do usług, funkcji, obiektów, urządzeń, infrastruktury. W wielu 

miastach w Polsce podejmowane są na szczęście inicjatywy na rzecz poprawy dostępności 

przestrzeni publicznej-miejskiej.  

Poniżej przedstawiono propozycję działań jakie powinny podejmować miasta, by być 

bardziej dostępnymi dla osób z niepełnosprawnościami. 

Tabela 14. Propozycja działań po stronie miast, by być dostępnymi dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Proponowane 

działania 

Zakres działań 

 

P
ro
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k

to
w

a
n

ie
 m

ia
st

 b
ez

 

b
a
ri

er
 

 

Należy stosować w przestrzeni miejskiej projektowanie uniwersalne lub racjonalne 

usprawnienia. Zgodnie z  art. 2 ust. 4) ustawy o zapewnianiu dostępności, projektowanie 

uniwersalne oznacza – projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki 

sposób, by były użyteczne dla wszystkich w możliwie największym stopniu, bez potrzeby 

adaptacji lub specjalistycznego projektowania. W praktyce bardzo trudno będzie osiągnąć 

ambitny cel, zakładający zapewnienie 100% dostępności. W projektowaniu uniwersalnym 

konieczne jest uwzględnienie faktu, że nawet pełna zgodność z przepisami prawa i normami 

technicznymi nie zawsze oznacza pełną użyteczność rozwiązań dla osób z 

niepełnosprawnościami. Nie uda się wyłącznie przepisami prawnymi stworzyć jednego 

katalogu rozwiązań, które należy uwzględniać w tego typu projektowaniu. 
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- Projektowanie miast by były „miastami dla wszystkich ludzi” (bez barier). Obecnie miasta 

muszą zmierzyć się z wyzwaniami – zapewnienia dostępności i wysokiej jakości życia, które 

ze względu na zmiany demograficzne będą się nasilać w najbliższych latach. Wymaga to 

wdrażania rozwiązań przestrzennych, które umożliwią samodzielne i niezależne 

funkcjonowanie osobom z niepełnosprawnościami w lokalnej społeczności. Miasto bez barier 

dotyczy dostępności – przestrzeni publicznej, transportu publicznego i budynków. 

Wspólna przestrzeń powinna stanowić dobro wszystkich mieszkańców oraz być pod 

szczególną opieką samorządu miejskiego. W praktyce ograniczenia osób z 

niepełnosprawnościami najbardziej są widoczne w przestrzeni miejskiej. Jest to obszar o 

szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb i poprawy jakości życia mieszkańców. 

Dostępna przestrzeń publiczna służy zacieśnianiu więzi międzyludzkich. Jednak w praktyce 

likwidacja barier w przestrzeni publicznej nie oznacza, że osoby z niepełnosprawnościami nie 

napotkają – kolejnych barier w przestrzeni prywatnej. 

- Dla osób z niepełnosprawnościami szczególnie ważna jest możliwość samodzielnego 

poruszania się w przestrzeni publicznej (projektowanie systemu komunikacji miejskiej 

powinno uwzględniać priorytetową role transportu publicznego, który jest często jedynym 

środkiem komunikacji dla osób ze szczególnymi potrzebami) 

 - Bariery architektoniczne dotyczą nie tylko przestrzeni publicznej, ale również budownictwa 

mieszkalnego i budynków publicznych. W tym zakresie istotnym problemem są mało 

efektywne mechanizmy kontrolne przestrzegania przepisów związanych z dostępnością przy 

realizacji inwestycji budowlanych. 
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Miasta powinny nadążać za zachodzącymi zmianami. Od dawna miasta pełnią rolę głównych 

ośrodków rozwoju, w których wypracowywane są nowe rewolucyjne modele działania. 

Nowoczesne miasta coraz częściej wykorzystują koncepcję inteligentnych rozwiązań typu 

„smart”. Inteligentne miasto („smart city”) wykorzystuje innowacyjne rozwiązania i 

nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjnych (ICT) do poprawy jakości życia. (np. 

Internet). W przestrzeni cyfrowej obowiązuje międzynarodowy standard dostępności WCAG 

2.1. W inteligentnych miastach zwraca się uwagę nie tylko na kwestie technologiczne i 

wirtualną dostępność, ale też na zagadnienia społeczne. Obecnie stosowany model Smart City 

3.0 wprawdzie zakłada wykorzystanie technologii ICT – ale w centrum zainteresowania są 

mieszkańcy. 

W dobrze zarządzanym mieście żadna grupa społeczna nie może być pominięta. Nowoczesne 

technologie nie powinny być czynnikiem wykluczającym część mieszkańców ze względu na 

niskie kompetencje cyfrowe. Miasta powinny być  przyjazne mieszkańcom bez względu na 

wiek i poziom sprawności. Technologie cyfrowe to wciąż tylko narzędzia. Najważniejsi są 

ludzie, którzy chcą żyć w zielonych miastach bez barier – gdzie w centrum zainteresowania są 

obywatele. 
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W celu poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami nie wystarczy tylko 

zaangażowanie lokalnego samorządu. Zarządzanie miastem powinno być procesem, który 

wykorzystuje potencjał mieszkańców - tak aby poczuli się współgospodarzami. W tym zakresie 

niezbędne są metody zarządzania partycypacyjnego, opartego na przekazywaniu coraz 

większych uprawnień obywatelom w zakresie funkcjonowania miasta. Mieszkańcy, biorący 

udział w podejmowaniu decyzji bezpośrednio ich dotyczących, czują się bardziej 

współodpowiedzialni za wspólną przestrzeń publiczną. Przykładem masowego zaangażowania 

mieszkańców w demokrację partycypacyjną jest budżet obywatelski. Staje się on coraz 

ważniejszym narzędziem polityki rozwoju polskich miast. Pozwala na częściowe 

uspołecznienie polityki budżetowej samorządów miejskich. Jednak w projektach zgłaszanych 

do budżetu obywatelskiego brakuje działań związanych bezpośrednio z dostępnością. Ponadto 

budżet obywatelski stopniowo przybiera formę plebiscytu miejskiego. Każdy mieszkaniec 

może przyczynić się do ograniczenia barier w przestrzeni publicznej (w tym zakresie niezbędny 

jest np. udział i aktywność obywateli-mieszkańców we współpracy z NGO, które są 

naturalnym reprezentantem obywateli wobec administracji publicznej).  
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W miastach potrzebne jest monitorowanie postępu we wdrażaniu dostępności. Bez kontroli 

społecznej zmiany związane ze zwiększeniem dostępności w przestrzeni publicznej będą mniej 

efektywne. W tym zakresie NGO powinny nie tylko same stosować dostępność, ale także 

mobilizować podmioty publiczne do zwiększenia efektywności wdrażania dostępności. Z kolei 

mieszkańcy są coraz bardziej świadomi swoich praw obywatelskich.  

Miasta stawiają na standardy dostępności (m.in. Gdynia, Wrocław, Warszawa, Poznań, Konin 

i Sopot) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://publicystyka.ngo.pl/miasto-bez-barier-miasto-

dostepne-dla-wszystkich, 2022 

 

Ciekawym przykładem są działania w ramach kampanii społecznej “Prospołeczni = 

Dostępni” (Projekt pt. “Lubelscy Liderzy Dostępności na START” realizowanego z dotacji 

programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy). 

Rysunek 9. Projekt w ramach kampanii społecznej “Prospołeczni = Dostępni” 

 

Źródło: https://liderzydostepnosci.pl/prospoleczni_dostepni/, 2022 

Innym przykładem promocji informacji o miastach bez barier, znaleźć możemy na 

specjalnej stronie (wraz z aplikacją mobilną) „Miasta bez barier”. 

Rysunek 10. Strona www strony informacyjnej „Miasto bez barier” 

 

Źródło: http://www.miastabezbarier.pl/, 2022 
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Obiekty noclegowe i gastronomia 

Jak wskazano w Strategii MSiT z 2008 roku,  należy podejmować działania które 

powinny sprzyjać ukształtowaniu urozmaiconej infrastruktury noclegowej i gastronomicznej, 

dostępnej dla odbiorców o różnych oczekiwaniach i możliwościach finansowych, zwłaszcza 

dla osób niepełnosprawnych, skoordynowanej z charakterem oferty turystycznej, spełniającej 

ustalone standardy jakościowe. Obok zagadnień związanych z materialnym kształtowaniem 

infrastruktury działanie obejmie również kwestie jej właściwego funkcjonowania35. 

a) Obiekty noclegowe 

Przystosowania obiektów noclegowych - hoteli dla osób z niepełnosprawnościami w 

ostatnich latach przybrała szerszego znaczenia. Dzięki nowelizowaniu  przepisów prawa 

budowlanego i wymagań kategorazyjnych hoteli, unormowano sprawy dostępności tych 

obiektów (zgodnie z ustawami: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 20187 r poz. 1553 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 24 listopada 

2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2361) przez osoby z niepełnosprawnościami, by mógł swobodnie poruszać się w obiektach 

hotelarskich i korzystać z ich zróżnicowanych usług36. 

b) Obiekty gastronomiczne 

Należy zapewnić odpowiednią liczbę restauracji, kawiarni i barów w okolicy, z 

udogodnieniami, które uwzględniają łatwość wejścia, wjazdu z zewnątrz, meble 

zaprojektowane z myślą o użytkownikach wózków inwalidzkich, lady na różnych 

wysokościach, menu z tekstem łatwym do przeczytania, w alfabecie Braille’a lub w 

alternatywnych formatach (strony internetowe lub aplikacje mobilne), dostępne toalety itp. 

Menu powinno zawierać dodatkowe opcje dla osób z różnymi typami nietolerancji 

pokarmowych (np.: diabetyków, osób z nietolerancją glutenu, laktozy itp.). Obiekty te powinny 

być odpowiednio oznaczone.  

Poniżej przedstawiono wybrane działania po stronie restauracji, kawiarnii lub innych 

obiektów gastronomicznych, by stały się bardziej przyjazne (i dostosowane, a ich usługi były 

na jak najwyższym poziomie) dla klientów z niepełnosprawnościami. 

 

                                                 
35 „Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2014”, Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, 2008 
36 Informacje dot. przystosowania obiektów noclegowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

zawarto w materiale – prezentacji pt. Przystosowanie hoteli do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, 

stanowiącym załącznik do niniejszego opracowania. 
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Tabela 15. Zestaw wybranych działań i przystosowań restauracji i obiektów 

gastronomicznych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

Udogodnienia Opis 

 

 

Łatwy dostęp do obiektu 

Restauracja/kawiarnia powinna być całkowicie dostępna (również oznakowana na 

zewnątrz) dla osób korzystających z np. wózków inwalidzkich (drzwi automatyczne, 

podjazd, rampa, bezpieczna i pewna pochylnia lub podnośnik, windy dla części 

restauracji na wyższych piętrach) oraz dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi 

– poręcze, uchwyty itp. Dodatkowo oznakowane miejsca parkingowe dla tych osób. 

 

 

Układ wewnątrz obiektu 

oraz wyposażenie 

 

Po wejściu do lokalu, osoba z niepełnosprawnościami musi łatwo i beż żadnych 

barier, poruszać się po obiekcie. Musi być  wystarczająco dużo miejsca, aby dotrzeć 

i siedzieć przy stołach, ladach i innych urządzeniach. Tylko odpowiednie 

rozmieszczenie miejsc do siedzenia oznacza, że niepełnosprawni goście mogą 

poruszać się po lokalu w taki sam sposób, jak osoby pełnosprawne. Dostępność do 

WC dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wszelkie udogodnienia). 

 

Spokojne, wyciszone oraz 

stonowane pomieszczenia 

(wystrój, oświetlenie, 

kolory, muzyka itp.) 

Dla osób z np. „przeciążeniem sensorycznym”  (np. osoby starsze) każde wyjście w 

miejsce publiczne może być przytłaczające i stresujące (podobnie jak i dla osób z 

innymi niepełnosprawnościami). Lokale i przestrzeń powinny być spokojne, 

przyjazne i wyciszone (np. odpowiednia muzyka - ilość decybeli - możliwość 

wykorzystania materiałów dźwiękochłonnych dla danego lokalu). Pomieszczenia 

powinny być także odpowiednio oświetlone.  

Przystępne menu i 

informacja wizualna w 

lokalu 

Karty menu lub inne informacje pisemne muszą być dostępne w takiej formie, by 

były czytelne i zrozumiałe (wersja w dużym druku lub w alfabecie Braille'a, 

wyświetlacze na ścianach itp.) 

Oferta żywieniowa 

powinna być 

przygotowana tak by 

uwzględniać i zaspokajać 

zróżnicowane potrzeby 

kulinarne 

Wiele osób z niepełnosprawnościami i cierpiących na przewlekłe choroby musi 

stosować np. różne diety. Możliwość uwzględnienia tych wymagań oraz zapewnienie 

wyraźnego oznakowania i informowania o alergenach może mieć ogromny wpływ 

na doświadczenie spożywania posiłków.  

 

Przeszkolony personel i 

pracownicy w zakresie 

obsługi tego typu gości 

Pracownicy i personel powinni przejść szkolenia z obsługi w zakresie obsługi i/lub 

opieki nad osobami z niepełnosprawnością (szkolenia koncentrują się na właściwej 

komunikacji i obsłudze klientów z np. niepełnosprawnością sensoryczną, fizyczną i 

poznawczą - np. nauka języka migowego).  Również ważne jest zachowanie obsługi 

i personelu (stonowane, nie głośne, podawanie potraw itp.) 

 

Cykliczne badania 

poziomu zadowolenia 

klientów z poziomu usług 

oraz działania promocyjne 

Należy badać cyklicznie (ankiety) i zachęcać gości z niepełnosprawnościami do 

wyrażania opinii, propozycji, skarg itp. na temat proponowanej oferty i usług w 

lokalu (sposób na lepszą u komunikację gośćmi z niepełnosprawnościami którzy 

mogą poczuć się bardziej mile widziani w tym lokali, właściciele mogą wyciągnąć 

wnioski z ich doświadczeń, jest możliwość pozyskania i dotarcia do zupełnie nowego 

rynku konsumentów). Dodatkowo podejmowanie działań promocyjnych (Internet) w 

zakresie propagowania oferty i stosowania dobrych praktyk w lokalu.  

Źródło: opracowanie własne, 2022 

 

  



58 

 

Rysunek 11. Przykład przystosowań obiektów gastronomicznych do potrzeb osób 

z niepełnosprawnościami 

 

Źródło: www.gogle.pl, 2022 

Atrakcje turystyczne 

Według wskazań zawartych w Strategii MSiT na lata 2008-2014, należy zwiększać 

dostępność turystyczną również w kategoriach jakościowych i umożliwiać wszystkim grupom 

odbiorców, w tym zwłaszcza osobom niepełnosprawnym, równy dostęp do atrakcji 

turystycznych. Dotyczy to szczególnie rozwijania zintegrowanego systemu transportu 

zbiorowego, którego zasadniczą cechą w kontekście turystyki jest powszechność. Należy 

inicjować, opiniować i rekomendować projekty na rzecz zwiększenia udziału Polaków w 

turystyce krajowej, w szczególności na rzecz wzrostu dostępności usług dla dzieci i młodzieży, 

osób niepełnosprawnych, osób starszych  oraz rodzin. Podejmowane działania powinny 

doprowadzić do lepszego i skuteczniejszego wyeksponowania atrakcji turystycznych, 

zwiększenia ich dostępności, wzbogacenia o kolejne usługi, podniesienia zainteresowania 

kolejnych grup odbiorców, w tym osób niepełnosprawnych. Odpowiednio przygotowana 

infrastruktura może przyczynić się również do właściwego ukształtowania ruchu 

turystycznego, a co za tym idzie do skuteczniejszej ochrony zasobów naturalnych i 

kulturowych37. 

Atrakcją turystyczną jest najczęściej miejsce (destynacja) budzące szczególne 

zainteresowanie ze strony potencjalnych, obecnych lub przyszłych turystów, którzy właśnie ze 

względu na jej (destynację) wyjątkową wartość (przyrodniczą, naturalną, kulturową, 

historyczną itp.), to określone miejsce, na swój wypoczynek (wyjazd, wakacje, pobyt, 

podejmowane aktywności) wybierają.  

 Dostępność do atrakcji, tak komunikacyjna, jak również i informacyjno-promocyjna 

(turyście potrzebna pełna jest pełna wiedza na temat atrakcji i jej „atrakcyjności”) jest często 

                                                 
37 „Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2014”, Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, 2008. 
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podstawowym kryterium wyboru dokonywanym przez turystę. Zapewnienie niezbędnych 

elementów, często gwarantuje wybór danej destynacji przed innymi (przewaga konkurencyjna), 

zwłaszcza jeśli ten wybór, dokonywany jest przez turystę z niepełnosprawnościami.   

Ciekawymi przykładami ułatwień w zakresie dostępności m.in. do informacji o tego typu 

przystosowanych atrakcjach, są przewodniki turystyczne, portale społecznościowe jak i strony 

www instytucji i organizacji itp. Poniżej przedstawiono ich wybrane przykłady („Polska na 

wózku”, „Polskie szlaki”, „Polska bez barier”, „Polski Związek Niewidomych" ). 

Rysunek 12. Przykłady portali informacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami 

 

Źródło: www.polskanawozku.pl, https://podroze.polskieszlaki.pl, http://www.bezbarier.info.pl/, 

https://pzn.org.pl/dostepnosc/katalog-makiet-tyflografik-i-audiodeskrypcji/, 2022 

 

Tabela 16. Wybrane przystosowania atrakcji turystycznych w Polsce, do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami  

Atrakcja Przystosowanie 

Bóbrka - Skansen 

Przemysłu Naftowego  

Alejki w wybetonowane alejki do poruszania się po terenie, winda dla osób z 

niepełnosprawnościami 

Bydgoszcz Atrakcje przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach 

inwalidzkich: „Bydgoska Wenecja”, rynek główny, teren Wyspy Młyńskiej,  

Rejsy po Brdzie - Kanał Bydgoski   

Dąbrowa Górnicza - 

Kopalnia „Sztygarka” 

Główny podziemny korytarz na I poziomie dostosowany jest do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Gdynia - Oceanarium Obiekt posiada windy i podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami 

Mysłowice - Muzeum 

Pożarnictwa 

Obiekt przystosowany  dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich (pochylnie i 

winda) 

Strzyżów - Podziemny 

Schron Kolejowy 

Obiekt przystosowany  dla potrzeb osób na wózkach inwalidzkich 
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Szczucin - Muzeum 

Drogownictwa  

Obiekt pozbawiony jest barier architektonicznych 

 

Tokarnia - Skansen Utwardzone ścieżki i alejki, dostosowane dla potrzeb osób na wózkach 

inwalidzkich 

Źródło: badania własne, 2022 

 

Punkty Informacji Turystycznej 

Informacja turystyczna jest podstawowym narzędziem promocji, zwłaszcza w miastach 

lub destynacjach-atrakcyjnych turystycznie. Coraz więcej tego typu placówek spełnia warunki 

i kryteria świadczenia usług informacyjnych i innych, spełniających potrzeby turystów z 

niepełnosprawnościami. Aby dany punkt/centrum informacji turystycznej spełniło (i otrzymało 

określone potwierdzenie/certyfikat) w/w wymagania, poddawane są określonym kryteriom 

oceny. W Polsce, instytucja oceniająca jest Polska Organizacja Turystyczna.  

Poniżej przedstawiono kryteria oceny Punktów Informacji Turystycznej (PIT), z 

przystosowaniem dla osób o szczególnych potrzebach, a wskazywane przez Polską Organizację 

Turystyczną. 

Tabela 17. Kryteria oceny Punktów Informacji Turystycznej, z przystosowaniem dla 

osób o szczególnych potrzebach (w tym turystów z niepełnosprawnościami) 

 
Źródło: Załącznik nr 1 do Regulaminu Certyfikacji Informacji Turystycznej KRYTERIA weryfikacji 

dot. Certyfikacji Informacji Turystycznej w ramach PSIT, s.9, www.pot.gov.pl, 2022 

 
Jednocześnie Polska Organizacja Turystyczna uruchomiła internetową aplikację 

TurApka E-Certyfikacja Punktów Informacji Turystycznej. Za jej pomocą punkty lub centra 

informacji turystycznej mogą sprawniej przejść proces czterogwiazdkowej standaryzacji 

poziomu obsługi turystów. Nowością E-Certyfikacji, poza modyfikacją wymogów z zakresu 

dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami/niepełnosprawnościami 
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oraz kompetencjami kadr, jest również wprowadzony QR kod potwierdzający ocenę 

zadowolenia przez samych turystów odwiedzających biura informacji turystycznej. 

 Jednym z PIT który otrzymał certyfikację POT, w zakresie przystosowania do potrzeb 

osób z niepełnosprawnościami, jest punkt działający w Bastionie św. Jadwigi w Nysie. 

Udogodnienia dla tego typu odbiorców dotyczą m.in. opracowania i wydania materiałów 

promocyjnych „Przyjazny Przewodnik Turystyczny po Województwie Opolskim w alfabecie 

Braille'a” (w ramach projektu pt. "Turystyka dla wszystkich - zwiększenie dostępności 

informacji i usług turystycznych dla osób niepełnosprawnych", współfinansowanego ze 

środków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii).  

Rysunek 13. Wygląd materiałów promocyjnych „Przyjazny Przewodnik Turystyczny po 

Województwie Opolskim w alfabecie Braille'a” 

 

Źródło: http://www.informacja-

turystyczna.nysa.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=75:obsluga- punktu-informacji-

turystycznej-w-bastionie-sw-jadwigi-w-nysie-przyjazna-osobom-z-

niepelnosprawnosciami&catid=11&Itemid=101, 2022 
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Obiekty sportowo-rekreacyjne 

Jak wskazano w Strategii MG – DT z roku 2002, należy wesprzeć rozwój obiektów 

sportowych wykorzystywanych również przez turystów i mieszkańców miejscowości 

turystycznych (ze szczególnym uwzględnieniem obiektów wykorzystywanych przez dzieci, 

młodzież i osoby niepełnosprawne)38. 

W Polsce jeszcze do niedawna (tj. przed rokiem 2012, gdy odbywały się Mistrzostwa 

Europy w Piłce Nożnej i w związku z tą imprezą zdecydowanie poprawiono infrastrukturę 

stadionową w naszym kraju) problem dostępności do tego typu obiektów był bardzo utrudniony 

i zagadnienia te prawie nie były obecne w dyskursie społecznym. Obecnie coraz więcej 

właścicieli/zarządców obiektów sportowych (stadionów), jak i samych klubów, podejmuje na 

swoich obiektach sportowych wiele działań i udogodnień w celu przyciągnięcia na imprezy 

sportowe osób niepełnosprawnych.  

Jako ciekawy przykład takich działań podać można m.in. działania podejmowane na 

stadionie PGE ARENA (obecnie Polsat Plus ARENA Gdańsk) w Gdańsku: „Na PGE ARENIE 

przygotowano 66 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich (zlokalizowanych na promenadzie 

górnej) z miejscami obok także dla opiekunów. Na każdym poziomie stadionu znajdują się 

toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami, wyposażone w system SOS 

(wysyłający informację o potrzebie pomocy do Centrum Bezpieczeństwa) oraz w system 

akustyczny i wizualny. Osoby z niepełnosprawnościami dostają się na swoją trybunę 

dedykowanymi windami i rampami podjazdowymi. Windy dla wózków inwalidzkich znajdują 

się w tunelu nr 1 i 2. W windach umieszczone są również tabliczki informacyjne napisane za 

pomocą alfabetu Braille’a” Nowością dla osób niewidomych, dotychczas niemogących w pełni 

uczestniczyć w wydarzeniach sportowych, jest zainstalowany na stadionie „system do 

audiodeskrypcji – specjalnego komentarza sportowego przeznaczonego dla osób niewidomych 

i pozwalającego zwizualizować sobie to, co dzieje się na boisku. Audiodeskrypcja nadawana 

jest przez sieć radiową i może być odbierana na każdym telefonie komórkowym i innym 

odbiorniku posiadającym funkcję radia”. Stadion dysponuje także miejscami parkingowymi dla 

osób z niepełnosprawnościami. Za te działania GE ARENA otrzymała wyróżnienie w VI edycji 

Konkursu „Miejsce Przyjazne Osobom Niepełnosprawnym 2011” oraz nagrodę za obiekt 

przyjazny osobom z niepełnosprawnościami w międzynarodowym konkursie organizowanym 

                                                 
38 „Strategia rozwoju turystyki w latach 2001 - 2006 Rządowy program wsparcia rozwoju turystyki w 

latach 2001 – 2006”, Ministerstwo Gospodarki, Departament Turystyki, Warszawa, 2002. 
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przez IAKS International, Komitet Olimpijski (IOS) oraz Międzynarodowy Komitet 

Paraolimpijski (IPC) 39.  

Rysunek 14. Stadion Polsat Plus ARENA Gdańsk przystosowany do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

 

Źródło: https://polsatplusarenagdansk.pl/odpowiedzialnosc-spoleczna/Stadion-dla-osob-z-

niepelnosprawnosciami,a,3038, 2022 

 

Innym przykładem dobrych praktyk „wkluczających” zwłaszcza biedniejsze 

społeczności do dostępu do stadionów są działania „Federation of Stadium Communities 

(FSC)” (Federacja Społeczności Stadionowych) z Wielkiej Brytanii. Działania polegają na 

zatrudnianiu lokalnych mieszkańców do obsługi stadionu, prowadzeniu wśród nich aktywności 

sportowych, zdrowotnych oraz zachęcaniu ich do podejmowania zachowań prozdrowotnych40. 

Rysunek 15. Informacja o Federation of Stadium Communities (FSC) 

 

Źródło: https://register-of-charities.charitycommission.gov.uk/charity-search/-/charity-

details/4009672/full-print, 2022 

                                                 
39 Źródło: www.pgearena.gdansk.pl, 2022 
40 Źródło: www.stdiumcommunities.org i www.sufc.co.uk, 2022 
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Obiekty związane z usługami zdrowotnymi oraz rehabilitacją 

Omawiane obiekty wpisują się w następujące typy turystyki: turystyka zdrowotna, 

turystyka medyczna, turystyka uzdrowiskowa i SPA & Wellness. W każdym z typów obiektów 

infrastruktury świadczącej w/w usługi turystyczne, powinien przystosowany być do potrzeb 

turystów z niepełnosprawnościami.  

Jeśli chodzi o działalność uzdrowiskową np. w ustawie uzdrowiskowej, brak jest 

jakichkolwiek zapisów dotyczących przystosowania do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami41. Jednakże same miejscowości uzdrowiskowe (m.in. dbając o nowy 

segment odbiorców) starają się dostosować swoją dostępność dla tego typu turystów. Również 

obiekty prowadzące działalność uzdrowiskową (sanatoria, szpitale uzdrowiskowe, obiekty 

uzdrowiskowe itp.) takie oferty i przystosowania posiadają. 

Rysunek 16. Przykład oferty uzdrowiskowej dla osób z niepełnosprawnościami, 

proponowanej przez Uzdrowisko „Świeradów” 

 

Źródło: https://uzdrowisko-swieradow.pl/pobyty-nfz-dla-niepelnosprawnych, 2022 

 

Natomiast pobyty rehabilitacyjne mogą odbywać się w różnych obiektach, 

świadczących tego typu usługi (w oddziałach rehabilitacyjnym, obiektach ambulatoryjnej 

opieki rehabilitacyjnej i fizjoterapiii ambulatoryjnej dla osób o znacznym stopniu 

niepełnosprawności).Rehabilitacja dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest 

bezpłatna i bez oczekiwania w kolejce. NFZ przeznacza dodatkowe pieniądze na leczenie i 

rehabilitację oraz łatwiejszy dostęp do świadczeń. Rehabilitacja w w/w obiektach może trwać 

do 6 tygodniu. Wszystkie obiekty świadczące usługi, przystosowane są do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.  

                                                 
41 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 

uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, Dz.U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399. 
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Rysunek 17. Przykład strony www informacyjnej na temat oferty sanatoriów 

rehabilitujących osoby z niepełnosprawnościami 

 

Źródło: https://uzdrowisko-swieradow.pl/pobyty-nfz-dla-niepelnosprawnych 

W tabeli poniżej przedstawiono przykłady wybranych zabiegów realizowanych w 

wybranych uzdrowiskach. 

Tabela 18. Rodzaje prowadzonych zabiegów 
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Busko Zdrój X x x x x x x x x x x x x x x x 16 

Ciechocinek X x x  x  x x x x x  x x   11 

Cieplice X x x  x  x x x x x  x x x  12 

Iwonicz Zdrój X x  x   x x x x x x x x x x 13 

Kamień Pomorski X x   x  x x x x x x x x   11 

Konstancin Jeziorna X x x  x  x x x x x x x x   12 

Kołobrzeg X x x x x  x x x x x x x x x x 15 

Krynica Zdrój X x x x x  x x x x x  x x x  13 

Lądek Zdrój X x x  x  x x x x x x x x x  13 

Rabka X    x  x x x x   x x x x 10 

Świeradów X x   x  x x x x x x x x x  12 

Świnoujście X x x  x  x x x x x x x x x x 14 

Szczawnica X x x  x  x x x x x  x x x x 13 

Uniejów   x  x  x x x    x x x x 9 

Ustroń x x x  x  x x x x x  x x   11 

Razem 14 13 11 4 14 1 15 15 15 14 13 8 15 15 11 7 185 

Źródło: badania własne, 2022 
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Urządzenia i obiekty użyteczności publicznej 

Według rozporządzenia Ministra Infrastruktury, budynkiem użyteczności publicznej 

jest budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, 

kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki 

zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym 

usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie 

kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek 

przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje 

się także budynek biurowy lub socjalny42. 

Poniżej przedstawiono wybrane zapisy z ustawy, dotyczące przystosowań obiektów 

użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Tabela 19. Wybrane zapisy z ustawy, dotyczące przystosowań obiektów 

użyteczności publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

 Nr § Treść zapisu z ustawy 
§ 16 1. Do wejść do budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej powinny być doprowadzone od dojść i dojazdów, o których mowa 

w § 14 ust. 1 i 3, utwardzone dojścia o szerokości minimalnej 1,5 m, przy czym co najmniej 

jedno dojście powinno zapewniać osobom niepełnosprawnym dostęp do całego budynku 

lub tych jego części, z których osoby te mogą korzystać. 

§ 74 W budynku użyteczności publicznej pomieszczenia ogólnodostępne ze zróżnicowanym 

poziomem podłóg powinny być przystosowane do ruchu osób niepełnosprawnych. 

§ 86 1. W budynku, na kondygnacjach dostępnych dla osób niepełnosprawnych, co najmniej 

jedno z ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych powinno być 

przystosowane dla tych osób przez: 1) zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach 

co najmniej 1,5 x 1,5 m; 2) stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich 

drzwi bez progów; 3) zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, co najmniej jednej 

miski ustępowej i umywalki, a także jednego natrysku, jeżeli ze względu na przeznaczenie 

przewiduje się w budynku takie urządzenia; 4) zainstalowanie uchwytów ułatwiających 

korzystanie z urządzeń higienicznosanitarnych. 

§ 87 6. W ustępie publicznym co najmniej jedna kabina powinna być przystosowana do potrzeb 

osób niepełnosprawnych, 

§ 155 1. W budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego, oświaty, wychowania, opieki 

zdrowotnej i opieki społecznej, a także w pomieszczeniach biurowych przeznaczonych na 

pobyt ludzi, skrzydła okien, świetliki oraz nawietrzaki okienne, wykorzystywane do 

przewietrzania pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powinny być zaopatrzone w 

urządzenia pozwalające na łatwe ich otwieranie i regulowanie wielkości otwarcia z poziomu 

podłogi lub pomostu, także przez osoby niepełnosprawne, jeżeli nie przewiduje się 

korzystania z pomocy innych współużytkowników. 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie Dziennik Ustaw - Poz. 1065 Zał. do obwieszczenia Ministra 

Inwestycji i Rozwoju z dnia o8.04.2019 r. (poz. 1065) rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

                                                 
42 Dziennik Ustaw - Poz. 1065 Załącznik do obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 08 

kwietnia 2019 r. (poz. 1065) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
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Jednym z ciekawych przykładów działań, w omawianym zakresie, jest stworzenie przez 

Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego z Krakowa (ze wsparciem funduszy UE) internetowej 

„Bazy Dobrych Praktyk”, w której m.in. znajdują się dobrze przykłady praktyk w zakresie 

przystosowania różnych obiektów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.  

Rysunek 18. Wygląd strony internetowej „Bazy Dobrych Praktyk” 

 

Źródło: http://www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl/, 2022 

Dzisiejsze miasta coraz lepiej przystosowane są do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami (w bardzo różnym zakresie: fizycznym, psychicznym itp.) – to miasta 

bez barier architektonicznych (oznakowania, podjazdy i zjazdy z chodników, łatwość dostępu 

do obiektów i instytucji, promocja takich udogodnień itp.) 

W miastach powinny istnieć specjalne miejsca parkingowe z odpowiednią 

identyfikacją dla pojazdów osób o ograniczonej sprawności ruchowej (jak to jest tylko 

możliwie jak najbliżej budynków publicznych, obiektów zabytkowych lub atrakcji 

turystycznych. Dodatkowo powinny znajdować się w najbliższej odległości od w/w obiektów, 

również specjalnie oznakowane punkty (parkingi) dla autobusów turystycznych, którymi 

podróżują osoby z niepełnosprawnościami. 
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Rysunek 19. Przykłady przystosowań dla osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni 

miejskiej 

 
Źródło: www.google.pl oraz zbiory własne autora, 2022 

Kolejnym dostosowaniem, dla omawianej grupy społecznej, w zakresie dostępności np. 

do miast, są funkcjonujące na rynku usług turystycznych, wyspecjalizowane podmioty 

świadczące usługi turystyczne (m.in. biura turystyczne).  

Rysunek 20. Przykład biura podróży specjalizującego się w usługach 

turystycznych skierowanych do turystów z niepełnosprawnościami  

 
Źródło: www.variustur.pl/oferty/, 2022 
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Dostępność do/z/na terenie destynacji turystycznych 

 

Dostępność do/z destynacji turystycznej, oraz możliwość swobodnego poruszania się 

już po w/ obszarze, są bardzo często głównymi motywami jakimi kieruje się turysta, 

wybierający miejsce do wypoczynku. Ważnym elementem dostępności  w tym względzie, jest 

wybór środków transportu 

Rysunek 21. Dostępność komunikacyjna (w tym turystyczna) w poszczególnych 

krajach UE 

 

Źródło: Research for TRAN Committee - Transport and tourism for persons with disabilities and persons 

with reduced mobility, UE, Policy Department for Structural and Cohesion Policies Directorate General 

for Internal Policies of the Union PE 617.465, 2018 

 

Tabela 20. Ochrona praw pasażerów z niepełnosprawnościami w Polsce i krajach 

UE - wybrane zapisy 

Ogólne zasady 

• Oprócz ogólnych praw pasażerów, osobom niepełnosprawnym przysługuje:  

• - prawo do dostępu do transportu dla osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, bez 

jakiejkolwiek dyskryminacji;  

• - prawo do szczególnej pomocy;  

• - prawo do odszkodowań z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu ułatwiającego poruszanie się.  

Transport autobusowy/autokarowy 

Uprawnienia w 

transporcie 

autobusowym 

wynikające z 

dokumentów Unii 

Europejskiej 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 

2011 r. dotyczące praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym oraz 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 (Dz. U. UE, L 55/1) ustanawia przepisy w 

zakresie transportu autobusowego i autokarowego dotyczące, w szczególności 

niedyskryminacji osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz 

obowiązkowej pomocy dla nich. 

Prawo do 

transportu 

- Przewoźnicy nie mogą odmówić przyjęcia rezerwacji, wydania lub udostępnienia w inny 

sposób biletu, ani przyjęcia danej osoby na pokład pojazdu, ze względu na 

niepełnosprawność lub ograniczenie ruchowe.  



70 

 

- Osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej rezerwacje 

oraz bilety oferowane są bez dodatkowych opłat 

• - Przewoźnicy i podmioty zarządzające terminalami, ustanawiają niedyskryminacyjne 

warunki dostępu osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej do 

transportu. Warunki te są publicznie udostępniane fizycznie lub w Internecie, na żądanie w 

przystępnych formatach, w tych samych językach, w których informacje są zazwyczaj 

udostępniane wszystkim pasażerom.  

 

 

 

Terminale 

autobusowe i 

autokarowe 

Terminale autobusowe i autokarowe, w których udzielana jest pomoc dla osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, są specjalnie 

oznakowywane. 

 
 

 

 

Prawo do 

uzyskania 

pomocy w 

wyznaczonych 

terminalach i na 

pokładzie 

autobusów i 

autokarów 

• Przewoźnicy realizujący przewozy na dystansie co najmniej 250 km zapewniają w 

wyznaczonych terminalach nieodpłatnie pomoc, aby osoby niepełnosprawne mogły: 

• - przemieścić się z wyznaczonego punktu do stanowiska odprawy, poczekalni oraz miejsca 

wejścia na pokład pojazdu, 

• - wejść na pokład pojazdu, korzystając z wind, wózków inwalidzkich lub innej potrzebnej 

pomocy, odpowiednio do sytuacji, 

• - przewozić ze sobą w autobusie lub autokarze certyfikowanego psa przewodnika. 

•  
 

Odszkodowanie 

za wózki 

inwalidzkie i inny 

sprzęt służący do 

poruszania się 

• - Przewoźnicy i podmioty zarządzające terminalami pasażerskimi odpowiadają za 

spowodowaną przez siebie utratę lub uszkodzenie wózków inwalidzkich, innego sprzętu 

służącego do poruszania się lub urządzeń pomocniczych.  

• - Utrata lub uszkodzenie podlegają odszkodowaniu ze strony przewoźnika lub podmiotu 

zarządzającego terminalem odpowiedzialnych za tę utratę lub uszkodzenie. Odszkodowanie 

to jest równe kosztowi zastąpienia lub naprawy utraconego lub uszkodzonego sprzętu lub 

urządzeń. 

Transport kolejowy 

Uprawnienia w 

transporcie 

kolejowym 

wynikające z 

dokumentów Unii 

Europejskiej 

• Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 

października 2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym  (Dz .U. 

UE. L 315/14) stanowi, iż osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności 

ruchowej mają takie samo jak wszyscy inni obywatele prawo do swobodnego 

przemieszczania się, swobodnego wyboru i niedyskryminacji.  

Prawo do 

przewozu 

• Osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej rezerwacje oraz 

bilety oferowane są bez dodatkowych opłat. Przedsiębiorstwo kolejowe, sprzedawca 

biletów lub operator turystyczny nie mogą odmówić osobie niepełnosprawnej lub osobie o 

ograniczonej sprawności ruchowej dokonania rezerwacji lub wystawienia biletu.  
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•  
Transport lotniczy 

 

 

 

 

 

Uprawnienia w 

transporcie 

lotniczym 

wynikające z 

dokumentów Unii 

Europejskiej 

• Rozporządzenie (WE) nr 1107/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 

roku w sprawie praw osób niepełnosprawnych oraz osób o ograniczonej sprawności 

ruchowej podróżujących drogą lotniczą (Dz. U. UE L 204/1) ustanawia 

zasady ochrony i udzielania pomocy osobom niepełnosprawnym oraz osobom o 

ograniczonej sprawności ruchowej, podróżującym drogą lotniczą, zarówno w celu 

zapewnienia im ochrony przed dyskryminacją, jak i w celu zapewnienia, że zostanie im 

udzielona pomoc i dotyczy przewozów pasażerskich rozpoczynających się, kończących się 

lub z przesiadką w porcie lotniczym znajdującym się na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.  

• Zgodnie z tym rozporządzeniem, przewoźnik lotniczy lub jego przedstawiciel nie mogą, ze 

względu na niepełnosprawność, odmówić*: 

•  przyjęcia rezerwacji na lot, 

• zabrania na pokład osoby niepełnosprawnej pod warunkiem, że osoba ta posiada ważny 

bilet i rezerwację, 

• *chyba, że zagraża to wymogom bezpieczeństwa. 

Transport wodny 

Uprawnienia w 

transporcie drogą 

wodną 

wynikające z 

dokumentów Unii 

Europejskiej 

• Prawa pasażerów podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową z dniem 18 

grudnia 2012 r. reguluje rozporządzenie (UE) nr 1177/2010 o prawach pasażerów 

podróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądową.  

Źródło: badania własne, 2022 

Rysunek 21.Przykład dostępności do przewozów kolejowych 

 
Źródło: www.gogle.pl, 2022 
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Dostępności do informacji i form promocji 

Znaczenie dostępności przez osoby z niepełnosprawnościami, do informacji, 

materiałów promocyjnych oraz do różnorodnych form promocyjnych, związanych z 

potencjałem turystycznym określonych destynacji, form i typów usług itp., zostało zauważone 

w dokumencie strategicznym MSiT z roku 2008, a mianowicie podejmie się działania w celu 

lepszego dostosowania informacji i sposobów jej przekazywania do oczekiwań poszczególnych 

grup odbiorców, w szczególności osób niepełnosprawnych43. 

Przewodniki, foldery, broszury turystyczne i inne materiały promocyjne 

wykorzystywane w turystyce powinny zawierać wyraźne oznaczenia dostępnych usług i 

udogodnień, najlepiej przy użyciu międzynarodowych symboli, które są łatwe do zrozumienia. 

W miarę możliwości informacje dla turystów z niepełnosprawnościami powinny być 

zamieszczone w ogólnych informatorach turystycznych.  

Materiały promocyjne określonych destynacji turystycznych powinny udostępniać 

pełne informacje o wszelkich udogodnieniach, usługach i formach wsparcia dla turystów z 

niepełnosprawnościami, które są realizowane na danym terenie (region, miasto, atrakcja 

turystyczna, obiekt noclegowy, transport miejski itp.). We wszelkiej komunikacji pisemnej 

(katalogi, broszury, przewodniki, materiały promocyjne) oraz elektronicznej (strony www, 

informacje w Internecie) z odbiorcami (turystami z niepełnosprawnościami) instytucje, 

organizacje, stowarzyszenia, podmioty  turystyczne muszą posługiwać się jasnym i prostym 

językiem, zachowując logiczną kolejność, stosując w razie potrzeby obrazy i symbole 

graficzne, kontrastujące kolory i czytelną czcionkę. 

Wszelkie systemy rezerwacji powinny zawierać jasne informacje na temat poziomu 

dostępności urządzeń i usług reklamowanych dla turystów z niepełnosprawnościami w celu 

ułatwienia procedury rezerwacji (np. strony internetowe i inne systemy rezerwacji powinny być 

zaprojektowane tak, aby mogły być używane przez wszystkich, zgodnie z wytycznymi 

dostępności (WCAG). 

  

                                                 
43 „Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2014”, Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, 2008 
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Rysunek 22. Przykłady dostępności do informacji i form promocji 

 
Źródło: www.gogle.pl, 2022 

 

PRZYKŁADY WYBRANYCH OFERT TURYSTYCZNYCH NA 

ŚWIECIE, SKIEROWANYCH DO RÓŻNYCH GRUP 

SPOŁECZNYCH, W RAMACH TURYSTYKI DOSTĘPNEJ   
 

Poniżej przedstawiono wybrane przykłady realizowanych działań na świecie i w 

Europie. 

Tabela 21. Przykłady realizowanych działań na świecie i w Europie, w ramach 

„turystyki dostępnej” 
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SENIORZY 

Kraj Oferta Strona www 
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Programy realizowane przez Ministerstwo Zdrowia i Polityki Społecznej (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social) m.in.:  

- Program Wyjazdów Wakacyjnych - El Programa de Vacaciones para Mayores; 

- Program Wyjazdów Uzdrowiskowych - El Programa de Termalismo Social: oferta dla 

osób powyżej 60 roku życia (pobyty w sanatoriach i uzdrowiskach);  

- Program wyjazdów turystycznych i sanatoryjnych dla osób z niepełnosprawnościami - 

Turismo y Termalismo para Personas con Discapacidades; 

- Program Razem w Święta Bożego Narodzenia - Juntos en Navidad: celem jest zwalczanie 

samotności i izolacji seniorów w czasie świąt (wycieczki krajoznawcze oraz zabiegi w 

uzdrowiskach); 

- Program Świat Seniora - Mundo Senior: realizowany przez przedsiębiorstwa zrzeszające 

duże firmy turystyczne oferujące zniżki dla seniorów44.  

C
h

in
y
 

 

Realizowany jest program ofert turystycznych dla seniorów, który organizowany jest przez 

sieć Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW). W Chinach działa ponad 30 tys. takich 

uniwersytetów, co sprawia, że jest to kraj z największą liczbą tego typu placówek na świecie 

(np. w Polsce funkcjonuje 615 UTW45, które również posiadają oferty turystyczne dla 

seniorów). Oferta obejmuje m.in. wycieczki i wyjazdy połączone z wykładami (np. historia, 

geografia, biologia, literatura itp.). 

Np. w programie realizowanym w prowincji Shandong bierze udział ponad 500.000 

studentów-seniorów46.  

                                                 
44 https://www.imserso.es/imserso_01/envejecimiento_activo/vacaciones/modalidades_viaje/index.htm, 2022 
45 Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, www.federacjautw.pl, 2022. Do głównych celów i zadań UTW w Polsce zaliczyć można m.in.:  

podniesienie zdolności samodzielnego funkcjonowania oraz jakości życia seniorów; przeciwdziałanie monotonii ich dnia codziennego, zwiększenie możliwości 

kontaktu z innymi osobami w tym samym wieku, stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej, uświadomienie seniorom 

potrzeby kształtowania nawyków w zakresie aktywności ruchowych niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, wdrażanie wśród seniorów 

prozdrowotnego stylu życia (obejmującego ćwiczenia fizyczne, dietę, zajęcia rekreacyjne, turystykę itp.), podniesienie sprawności psychofizycznej osób 

starszych. Najwięcej wykładów (według obszarów tematycznych) organizowanych jest z zakresu: „medycyna i zdrowie” (92%), „nauki przyrodnicze, turystyka 

i geografia” (77%) oraz „sport” (26%). Do najważniejszych typów prowadzonych zajęć zaliczyć można zwłaszcza : „zajęcia sportowe i ruchowe” 88%, „sekcje 

turystyczne” (54%),  „wycieczki/wyjazdy/rajdy turystyczne” (89%),  „imprezy plenerowe” (67%),  „wydarzenia sportowe (turnieje, rozgrywki)”. 
46 Turystyka na emeryturze: za 10 lat seniorzy będą podróżować dwa razy częściej, 

http://www.rynekseniora.pl/polityka_senioralna/104/turystyka_na_emeryturze_za_10_lat_seniorzy_beda_podrozowac_dwa_razy_czesciej,6463.html, 2022 



75 

 

B
ra

zy
li

a
 

Realizowany jest tam program Travel at your Best age. Jego głównymi założeniami są 

promocja turystyki społecznej, w tym segmentu seniorów, nacisk na podróże poza szczytem 

sezonu  
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Chile - program realizowany pod nazwą Holiday at your third age, który proponuje pakiety 

turystyczne dla seniorów w trakcie średniego i niskiego sezonu i  promuje podróżowanie w 

obszarze pobliskim rejonowi zamieszkania,  

 

 
Urugwaj - program „Senior Travel Uruguay Tours” dla seniorów w ramach którego 

proponowane są trzydniowe pakiety dla seniorów oraz dofinansowanie na poziomie 30-60 

% 
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W Europie duże znaczenie w minimalizowaniu wykluczeń z usług turystycznych mają 

działania Unii Europejskiej. Jednym z ważniejszych projektów, jest program ”CALYPSO-

turystyka dla wszystkich’’, mający na celu propagowanie turystyki społecznej.  Przez pojęcie 

turystyki społecznej, rozumie się  podróże osób, które w szczególności z powodów 

ekonomicznych, społecznych i zdrowotnych mają trudności z organizowaniem swoich 

wakacji. Dzięki tej inicjatywie możliwe było współfinansowanie kilku ponadnarodowych 

partnerstw ukierunkowanych na stworzenie mechanizmów współpracy i wymiany 

w dziedzinie turystyki społecznej. Wśród innych działań, które wsparła UE, znalazło się 

stworzenie platformy e-CALYPSO łączącej podaż i popyt na społeczne i inkluzywne 

wakacje turystyczne. Celem jest dążenie do umożliwienia wyjazdu na wakacje każdej grupie 

społecznej, oraz przeciwdziałanie nierównomiernemu rozłożeniu ruchu turystycznego 

w ciągu roku. 

Program skupia się na turystyce dla: seniorów, nieuprzywilejowanej młodzieży, rodzin 

ubogich, osób o ograniczonej sprawności ruchowej (osoby z niepełnosprawnościami).  
OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 

U
S

A
 

Jest to państwo wyróżniające się wysoką dbałością o osoby z niepełnosprawnościami 

Liczba i jakość rozwiązań dla osób z niepełnosprawnościami w USA jest na bardzo 

wysokim poziomie. Np. w tamtejszych hotelach nie ma wyznaczonych pokoi dla osób z 

niepełnosprawnościami ponieważ wszystkie odpowiadają ich potrzebom. Osoby mające 

problemy ze słuchem mogą liczyć na pomoc tłumacza migowego, ponieważ jest to tam 

popularny zawód, ponadto przez tamtejszą społeczność zostało przyjęte, że każdy 

przeciętny Amerykanin powinien posługiwać się językiem migowym przynajmniej na 

podstawowym poziomie, a jego nieznajomość jest dużym nietaktem.  

Akceptacja osób z ograniczoną sprawnością, również jest na wyższym poziomie niż w 

krajach europejskich. Działa tam wiele organizacji działających na rzecz osób z 

niepełnosprawnościami, które są opłacane przez państwo. Działają one na rzecz aktywizacji 

zawodowej oraz pomocy dla osób z niepełnosprawnościami. (Źródło: 

https://www.cdc.gov/ncbddd/disabilityandhealth/infographic-disability-impacts-all.html, 

2022) 
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Działa tam wiele organizacji społecznych, a najpopularniejsze z nich to: Federalne 

Stowarzyszenie Samopomocowe na rzecz Osób z Niepełnosprawnością (Federal Self-Hefp 

Association for People with Disabilities -BSK) oraz Narodowa Agencja Koordynacji w 

Turystyce (National Tourism Coordination Agency-Natko). Organizacje działają w zakresie 

realizacji wyjazdów turystycznych dla osób z upośledzeniem fizycznym. 

Przykładem działań na poziomie miejskim (Monachium) mogą być działania organizacji  

VbA Selbstbestimmt Leben e.V. (Źródło: https://vba-muenchen.de/, 2022) 

 
Innym przykładem są działania Niemieckich Linii Kolejowych (Deutsche Bahn), które 

oferują specjalne usługi dla niepełnosprawnych podróżnych. Ich pociągi lokalne 

wyposażone są w sprzęt, który umożliwia bezpieczne wejście i opuszczenie wagonu, a 

dworce dalekobieżne posiadają podnośniki i rampy, które ułatwiają wsiadanie i wysiadanie 

z pociągu, natomiast przy korzystaniu z pociągów międzynarodowych, osoba z 

niepełnosprawnościami może skorzystać z darmowej pomocy pracowników kolei. 
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Przykładem miast przystosowanych do potrzeb osób-turystów z niepełnosprawnosciami jest 

miasto Chester (w 2017 roku było zwycięzcą w konkursie Access City Award, który ma na 

celu wyróżnienie miast, w pełni dostępnych dla osób niepełnosprawnych). 

Turyści z ograniczoną możliwością poruszania się doceniają możliwość swobodnego 

zwiedzania murów miasta. Rampy i podjazdy znajdują się w 11 miejscach. W miejscach 

gdzie pełen dostęp nie był możliwy ze względu na ochronę dziedzictwa kulturowego, 

udostępniono dodatkowe poręcze, oraz nawierzchnie dotykowe dla osób niewidzących bądź 

niedowidzących. Osoby z niepełnosprawnościami mogą dostać się do wszystkich 

kondygnacji budynków Rows, ponieważ  zapewnione są rampy, podjazdy, winda i schody 

ruchome. Punkty dostępu są czytelnie oznakowane. Miasto oferuje także specjalne miejsca 

gdzie osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z szerokich toalet wyposażonych w 

podnośniki, stoły do przebierania o regulowanej wysokości, umywalki i prysznice  
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Ogólnodostepna plaża w Rotterdamie jest najbardziej przystępną dla osób 

niepełnosprawnych w Niderlandach. Wyposażona jest w bezpłatne, plażowe wózki 

inwalidzkie, pomoc do chodzenia oraz specjalną ścieżkę dla wózków inwalidzkich.  

 
Źródło: badania własne, 2022 
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Wybrane formy i typy aktywności turystycznych dla potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami  

 
Camping i carawaning  

Turystyką a zwłaszcza turystyką  campingową i caravaningową coraz częściej interesują 

się turyści z  różnymi niepełnosprawnościami. Spotykamy  

ich również na kampingach gdzie znajdują oni sposób na podróżowanie, zaspokajanie swojej 

ciekawości ludzi, kultury a także na wypoczynek i rekreację. 

W Polsce funkcjonuje 257 obiektów z tego 117 campingów posiada certyfikację – klasę 

od 1 do 4 gwiazdek, i zrzeszonych  w  Polskiej Federacji Campingu i Caravaningu, i są one w 

różnym stopniu dostosowanych do obsługi niepełnosprawnych turystów. 

W trosce o zapewnienie osobom z niesprawnościami Polska Federacja Campingu i 

Caravaningu zobowiązuje właścicieli - gestorów bazy campingowej do stosowania w swoich 

obiektach minimalnych wymagań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w tym zakresie takie minimalne udogodnienia to: 

 Zapewnienie co najmniej 2 stanowisk obozowania dla osób niepełnosprawnych położonych w 

najbliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych 

 Parking przy recepcji powinien posiadać stanowisko postojowe dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych ze stosownym oznaczeniem.  

 Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla 

samochodów. 

 Ciągi komunikacyjne powinny zostać utwardzone, szerokość co najmniej 180 cm i umożliwiać 

dostęp ze stanowisk dla osób niepełnosprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych. 

 Co najmniej jeden ustęp powinien być dostępny dla osoby na wózku.  

 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 z dnia 26 października 2016 

roku w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplik 

 Polska Federacja Campingu i Caravaningu od 1970 r. prowadzi Konkurs Mister Camping, który 

rekomenduje  najlepsze polskie kempingi. W tym roku 2022 Konkurs ten będzie odbywał się  

pod hasłem "Bezpieczeństwo turystów (w tym osób z niepełnosprawnościami i osób starszych) 

na campingach zwłaszcza podczas i po pandemii COVID-19 – ocena campingów pod hasłem - 

Bezpieczny camping" 
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  W punkcie  nr  9 Regulaminu Konkursu." -Urządzenia dla osób z niepełnosprawnościami " - 

dla oceny  kampingów zastosowano punktację promującą przystosowanie obiektu do obsługi 

osób z niepełnosprawnością. Oto przykład: 

 

Tabela 22. Przykładowa punktacja za przystosowanie campingu do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami 

Oceniana 

infrastruktura 

Punktacja 

Recepcja 

i parking 

- brak przystosowania -  0 pkt ; 

- podjazd do recepcji -1pkt;  

- podjazd oraz recepcja dostępna dla osób z niepełnosprawnościami, brak uskoków 

i zmian poziomów - 2 pkt;  

- oznakowane stanowisko parkingowe dostosowane dla osób z niepełnosprawnością 

- 3 pkt;   

- zainstalowanie w recepcji pętli indukcyjnej, systemów FM lub urządzeń opartych 

o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia - 4 pkt; 

- strona www dostosowana do standardu WCAG (Web Content Accessi) - 5 pkt. 

Sanitariat 

 

- brak przystosowania - 0 pkt;  

- podjazdy do sanitariatu -1 pkt 

- umywalka w sanitariacie przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (przy 

braku kabiny) - 2 pkt;  

- podjazdy i kabina sanitarna przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami 

(oznakowana) - 3 pkt. 

 

           

Poniżej przedstawiono również przykłady przystosowań samochodów campingowych, 

do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Rysunek 22. Samochód kempingowy SKY Free firmy Blucamp  przystosowany do 

potrzeb osób z niepełnosprawnościami 

 

Pojazd z pełnym przystosowaniem do potrzeb osób poruszających się o kulach lub na 

wózku inwalidzkim. Jest wyposażony  w  uchwyty, poręcze a toaleta dostosowana jest do 

potrzeb osoby niepełnosprawnej (szeroka kabina prysznicowa). Przy wejściu do kampera 
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zamontowany został podnośnik, który umożliwia osobie na wózku inwalidzkim dostanie się do 

samochodu. Szerokość drzwi wejściowych jest dopasowana do wymiarów wózka. Liczba 

miejsc do jazdy i spania - 4; Kuchenka: 3-palnikowa z okapem; komputer pokładowy; 

Lodówka: 100 l; stabilizatory, alarm, ochronę na łóżko piętrowe; system ogrzewania wnętrza i 

podgrzewania wody. 

Rysunek 23. Wygląd wnętrza samochodu campingowego 

 

      Pełna obsługa urządzeń samochodu pozwala na zdalne sterowanie: kierunkowskazami, 

przełączaniem świateł mijania/drogowych, sygnału dźwiękowego, świateł awaryjnych, 

wycieraczek i spryskiwania szyb oraz wbudowaną funkcję nocnego podświetlania. 

Rysunek 24. Przykłady rozwiązań ułatwiających kierowanie samochodem (pulpit 

sterujący Lodgesons R210/R213 - System ręcznej obsługi gazu i hamulca Kivi CT12 

Cursor oraz Ręczny system gazu i hamulca CT12 zapewnia bezpieczne i lekkie 

hamowanie) 
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Rysunek 25. Przykłady rozwiązań (pomoc do prowadzenia samochodu dla osób po 

amputacji prawej dolnej kończyny (BraunAbility LFA - Pedał gazu na lewą nogę) 

oraz uchwyt drzwiowy ułatwiający wsiadanie do pojazdu) 

 

Źródło: https://camprest.com/pl/bl-bez-barier-czyli-kamper-i-przyczepadla-niepelnosprawnych, 

http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/7500, 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_plPL997PL997&q=Pla%C5%BCe+dostosowane+dla

+niepe%C5%82nosprawnych&sa=X&ved=2ahUKEwjnvpeylrn4AhWQ6CoKHUpWAdoQ1QJ6BAg

TEAE&biw=1085&bih=463&dpr=1.26, 

https://www.google.com/search?q=niepe%C5%82nosprawni+na+campingach&rlz=1C1GCEU_plPL9

97PL9, https://rehalift.pl/platformy-schodowe, 2022 

 

Rysunek 26. Przykłady innych udogodnień-dostępności stosowanych w samochodach 

campingowych 

 

Źródło: www.google.pl, 2022 
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Uczelnie bez barier 

Polskie uczelnie dokładają coraz większych starań, by młode osoby z 

niepełnosprawnością miały szanse zdobycia wyższego wykształcenia. Stwarzają tym 

studentom nie tylko warunki umożliwiające swobodne poruszanie się po uczelni, ale 

wyposażone w stosowne udogodnia  toalety i windy a także możliwości korzystania z 

odpowiednio przystosowanej biblioteki i pomocy naukowych znacznie pomagają w 

funkcjonowaniu tym studentom. Niektóre uczelnie wyposażone są w specjalistyczne 

oprogramowania takie jak syntezatory mowy, programy powiększające obraz na ekranie, a 

nawet takie do odczytu ekranu, które można wypożyczać i używać w domu. mając na uwadze  

osoby z problemami ze wzrokiem czy też mową  wyposażone są w specjalistyczne 

oprogramowania takie jak syntezatory mowy, programy powiększające obraz na ekranie, a 

nawet takie do odczytu ekranu, które można wypożyczać i używać w domu. To wszystko w 

trosce o osoby z problemami ze wzrokiem czy też mową.  

             Każde studia obwarowane są wieloma regułami. Student ma obowiązek m.in. 

zaliczenia konkretnych zajęć, dopełnienia terminów i zdanie egzaminów. Zadaniem uczelni jest 

stworzenie odpowiednich, równych warunków do  pozyskiwania wiedzy dla wszystkich 

studentów. Do obsługi studentów z niepełnosprawnością uczelnie powołują Biura ds. Obsługi 

Niepełnosprawnych. Zadaniem takich biur jest głównie  pomoc i wsparcie udzielane osobom z 

niepełnosprawnością. Pomoc Biura obejmuje m.in. organizację bezpłatnych konsultacji z 

psychologiem, pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów,  które zgłaszają osoby z 

niepełnosprawnością. 

             Przeszkoleni w tym zakresie pracownicy uczelni, znający problemy tych studentów w 

sposób właściwy obsługują studentów z niepełnosprawnością. 

 Niektóre uczelnie powołują także stanowiska „Rzecznika osób niepełnosprawnych” 

(takimi przykładami mogą być m.in. WSG Bydgoszcz w Bydgoszczy). 

Jednocześnie, należy brać pod uwagę fakt, że osoby z niepełnosprawnościami powinny 

mieć swobodny dostęp do podnoszenia swych kompetencji zawodowych i do nauki na 

wszystkich poziomach nauczania (od poziomu podstawowego po poziom studiów wyższych i 

dalej np. studia doktoranckie, habilitacja, profesura) ale również korzystać z pomocy i usług 

osób zawodowo przygotowanych i wyszkolonych w obsłudze tego segmentu odbiorców 

(obopólne korzyści w zakresie usług turystycznych). 

 Osoby niepełnosprawne lub mające inne wymagania w zakresie dostępu do usług 

turystycznych, mogą napotykać na bariery fizyczne, sensoryczne, poznawcze i kulturowe w 

sektorze turystycznym i w wielu miejscach docelowych. Podczas poszukiwania odpowiednich 
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miejsc i usług turystycznych mogą mieć trudności ze znalezieniem jasnych i dokładnych 

informacji na temat dostępności oferty, usługi lub obiektu docelowego. Sytuację tę można 

poprawić dzięki bardziej konsekwentnemu stosowaniu standardów i lepszemu szkoleniu osób 

zawodowo związanych z turystyką.  

Takie potrzebę działań wskazano m.in. w Strategii MSiT na lata 2008-2014, gdzie 

można przeczytać, że należy opracować, wdrożyć i upowszechniać  programy edukacji 

turystycznej (w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych). Poza stałą 

współpracą w doskonaleniu programów edukacyjnych dla dzieci realizowanych przez MEN do 

najważniejszych kierunków działań należeć będzie kontynuowanie szkolenia kadry 

pedagogicznej w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży oraz osób 

niepełnosprawnych w ramach organizacji takich jak PTTK, PTSM, KZLZS, PFCC organizacje 

harcerskie oraz tworzenie warunków do rozwoju kadr społecznych (animatorów turystyki, 

organizatorów, przodowników itp.)47. 

Jednocześnie UNWTO wskazuje w swoim dokumencie „Agenda na rzecz 

zrównoważonego rozwoju do roku 2030 wraz z celami zrównoważonego rozwoju (SDG)2030”, 

że „dobrze wyszkolona i wykwalifikowana siła robocza ma kluczowe znaczenie dla rozwoju 

turystyki. Sektor ten może zachęcać do inwestowania w kształcenie i szkolenie zawodowe oraz 

wspierać mobilność siły roboczej poprzez umowy transgraniczne dotyczące kwalifikacji, 

standardów i certyfikatów. W szczególności młodzież, kobiety, seniorzy, ludność tubylcza i 

osoby o szczególnych potrzebach powinny korzystać ze środków edukacyjnych, w których 

turystyka może promować integrację, wartości kultury tolerancję oraz pokój” 48. Jednocześnie 

prognozy UNWTO na kolejne lata zakładają jeszcze większy wzrost wyprodukowanych przez 

przemysł turystyczny dóbr i usług oraz wzrost liczby osób zatrudnionych w sektorze 

turystycznym, co wiązać się będzie jeszcze z większym zapotrzebowaniem na nowocześnie 

wykształcone kadry. 

 Na uczelniach wyższych w Polsce, prowadzi się następujące przedmioty: „Turystyka 

osób niepełnosprawnych”, „Turystyka osób starszych i niepełnosprawnych”, „Turystyka i 

rekreacja osób z niepełnosprawnością”, „Turystyka i rekreacja osób starszych i 

niepełnosprawnych” oraz „Etyka w turystyce”49. 

                                                 
47 „Strategia rozwoju turystyki na lata 2008-2014”, Ministerstwo Sportu i Turystyki Warszawa, 2008 
48 UNWTO (2015). TOURISM IN THE 2030 AGENDA, https://www.unwto.org/tourism-in-2030- 

agenda, 2022 
49 Źródło: badania własne, 2022 
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Załączniki  

Tabela 23. Wykaz podstawowych dokumentów UNWTO związanych z turystyką dostępną  

Dokument Źródło 

Accessible Tourism for All: An Opportunity within Our 

Reach (2016) 

United Nations World Tourism Organization, 2016, Accessible Tourism for All: An Opportunity within Our 

Reach, http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/turismoaccesiblewebenok.pdf 

Guidelines for Accessible Maritime Passenger Transport, 

published jointly by the Department of Transport and the 

National Disability Authority in Ireland.  

http://nda.ie/nda-files/Guidelines-for-Accessible-Maritime-Passenger-Transport.pdf 

Highlights of the 1st UNWTO Conference on Accessible 

Tourism in Europe (2014) 

37 United Nations World Tourism Organization, 2014, Highlights of the 1st UNWTO Conference on 

Accessible Tourism in Europe, 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/accessibilityunwtosanmarinoaccessible.pdf 

Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private 

Partnerships and Good Practices (2015) 

United Nations World Tourism Organization, 2015, Manual on Accessible Tourism for All – Public-Private 

Partnerships and Good Practices, https://doi.org/10.18111/9789284416585 

Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools 

and Best Practices – Module I: Accessible Tourism – 

Definition and Context (2016) 

United Nations World Tourism Organization, 2016, Manual on Accessible Tourism for All: Principles, 

Tools and Best Practices – Module I: Accessible Tourism – Definition and Context, 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ moduleieng13022017.pdf 

Manual on Accessible Tourism for All: Principles, Tools 

and Best Practices – Module V: Best Practices in 

Accessible Tourism (2016)  

United Nations World Tourism Organization, 2016, Manual on Accessible Tourism for All: Principles, 

Tools and Best Practices – Module V: Best Practices in Accessible Tourism, 

http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/ modulev13022017  

Recommendations on Accesible Tourism (2013)  United Nations World Tourism Organization, 2013, Recommendations on Accessible Tourism, 

http://ethics.unwto. org/publication/unwto-recommendations-accessible-tourism-all 

Recommendations on Accessible Information in Tourism 

(2016) 

United Nations World Tourism Organization, 2016, Recommendations on Accessible Information in 

Tourism, http:// cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/docpdf/accesibilidad2016webennuevoaccesible.pdf 

Regulation (EC) No 1107/2006 of the European Parliament 

and of the Council of 5 July 2006 concerning the rights of 

disabled persons and persons with reduced mobility when 

travelling by air - Article 2 a).  

Available at: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32006R1107 

San Marino Declarationon Accessible Tourism (2014) United Nations World Tourism Organization, 2014, San Marino Declaration on Accessible Tourism, 

Republik of San Marino, 

http://www.accessibletourism.org/resources/sanmarinodeclarationonaccessibletourismfinal1.pdf 

Tourism for All - promoting universal accessibility. Good 

Practices in the Accessible Tourism Supply Chain. 

UNWTO and ENAT. 2016.  

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284418138 

UNWTO Recommendations on accessible information in 

tourism. UNWTO. February 2016.  

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417896 
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UNWTO. Manual on Accessible Tourism for All: 

principles, tools and best practices. Module II Accessibility 

chain and recommendations. UNWTO, Fundación ONCE 

and ENAT. 2015. 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284416509 

World Tourism Day 2016 “Tourism for All – promoting 

universal accessibility” Good Practices in the Accessible 

Tourism Supply Chain (2016) 

https://www.e-unwto.org/doi/ pdf/10.18111/9789284418138 

Źródło: opracowanie własne, 2022  

 

 

Tabela 24. Wykaz podstawowych dokumentów obowiązujących w Polsce, a związanych z turystyką dostępną  

Dokument Źródło 
Dokumenty Rady Europy11 – Biuro Pełnomocnika Rządu ds. 

Osób Niepełnosprawnych. 

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/index.php?c=article&id=50&print=1  

Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010–2020: 

Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, 

KOM(2010) 636 

https://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/europejska_strategia_w_sprawie_niepelnosprawnosci_0.pdf  

Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w 

Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 

1169) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001169 

Standardy dostępności budynków do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami, uwzględniając koncepcje 

uniwersalnego projektowania - poradnik, Ministerstwo 

Inwestycji i Rozwoju RP, Warszawa 2017 

https://www.gov.pl/web/rozwoj/standardy-dostepnosci-budynkow-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami  

Uchwała Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 

r. Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (Monitor Polski Nr 50, 

Pozycja 474 i 475) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19970500475/O/M19970475.pdf 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696)  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696  

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243)  

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20112091243 

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i 

powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 

2361)  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002361 
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Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 

1997 r. nr 123 poz. 776)  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19971230776/U/D19970776Lj.pdf  

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz 

usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych 

(Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz. 884) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971330884  

Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie 

obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 

świadczone usługi hotelarskie, załącznik nr 8 – Minimalne 

wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do 

potrzeb osób niepełnosprawnych (Dz.U z 24 listopada 2017 r. 

poz. 2166) 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170002166/O/D20172166.pdf 

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 848) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000848  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 

r. nr 89 poz. 414) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 07.06.2019 poz. 1065) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001065/O/D20191065.pdf  

Regulamin Certyfikacji Informacji Turystycznej KRYTERIA 

weryfikacji dot. Certyfikacji Informacji Turystycznej w ramach 

PSIT 

www.pot.gov.pl 

Źródło: opracowanie własne, 2022 
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