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Wprowadzenie

Sformułowanie problemu

Jednym z najważniejszych problemów społecznych współczesnego świata jest zjawi
sko starzenia się społeczeństwa. Odnosi się to zwłaszcza do Europy, w tym także do Polski.
W tym kontekście określenie „Stary Kontynent" nabiera nowego znaczenia [Fabiś 2005, s. 5].
Zjawisko starzenia się społeczeństw jest procesem demograficznym, polegającym na wzro
ście liczby i udziału ludzi starszych w ogólnej liczbie ludności [Frątczak i Sobieszak 1999,
s. 13]. We wszystkich krajach zaobserwować można wzrostową tendencję wydłużania się
przeciętnego okresu trwania życia'. Niewątpliwy wpływ ma na to postęp w ochronie zdrowia
i poprawa warunków życia ludności. Coraz częściej demografowie mówią również o tzw.
podwójnym procesie starzenia się. Do podstawowych jego wyznaczników zalicza się: wzrost
liczby i udziału ludzi starszych w ogólnej liczbie ludności oraz wzrost wewnątrz subpopulacji
osób starszych - zaawansowanych wiekiem, tzw. sędziwych osób starszych [Frątczak i So
bieszak 1999, s. 13].

Przeobrażenia społeczne, ekonomiczne, postęp w medycynie, a przede wszystkim po
stęp naukowo-techniczny sprawiają, że żyjący coraz dłużej seniorzy muszą odnaleźć się
w nowej szybko zmieniającej się rzeczywistości.

Z punktu widzenia zarówno pojedynczych osób, jak i całych społeczeństw, ważne jest
nie tylko to, by żyć długo, ale ważna jest jakość życia. Składa się na nią m.in.: sprawność
fizyczna i psychiczna, dobre samopoczucie, dobry (na ile procesy starzenia na to pozwalają)
stan zdrowia, zabezpieczenie materialne (w postaci godziwych emerytur), a także sprawnie
funkcjonujący system opieki społecznej. W ujęciu globalnym odsetek ludzi dożywających
sędziwej starości sukcesywnie wzrasta. Demograficzne starzenie się społeczeństw stało się
symbolem XXI wieku i dlatego koniecznie należy zwrócić uwagę na konsekwencje tego zja
wiska zarówno dla bliższej, jak i dalszej przyszłości. Jednak wbrew zarysowanym wyżej pra
widłowościom, zachodzącym w procesach demograficznych, współczesny świat wielbi mło
dość. W kulturze europejskiej często dominuje negatywny stereotyp człowieka starego, wręcz
niepotrzebnego, nienadążającego za tempem codziennego życia, sprawiającego coraz więcej
problemów związanych ze zdrowiem i wymagającego często stałej opieki medycznej.

Ostatnia faza życia człowieka jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin na
ukowych, podejmujących różnorakie próby wartościowania starości. Jak wynika z prognoz de
mograficznych, w ciągu następnych lat proces starzenia się ludzkości nadal będzie się nasilał.
Tendencja ta dotyczy także i Polski, w której przeciętne trwanie życia, podobnie jak w innych
państwach wysoko rozwiniętych, ulega systematycznemu wydłużeniu'. Na przestrzeni ostatnich

1 Obserwujemy to na przykładzie tablic trwania życia.
2 Tendencja zmniejszania się różnic w przeciętnej długości trwania życia w porównaniu z państwami wysoko

rozwiniętymi jest niewątpliwie korzystną cechą przemian _demografic~nych w Pol_sc~ po J 989 ~- ?_becnie Polska
jest jeszcze jednym z najmłodszych, w sensie demograficznym, kraJÓ": europejskich. W ~aJbl1z_szyc~ d:Vóch
dekadach oczekiwane jest przyspieszenie procesu starzenia, które sprawi, że Polska wraz z 111nym1 krajami Eu-
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60 lat (tj. od II połowy XX wieku) przeciętna długość trwania życia kobiet w naszym kraju
wzrosła o 19 lat, a mężczyzn o 16 lat. W okresie tym ponaddwukrotnie zwiększył się procento
wy udział osób w wieku 60 lat i więcej (wzrósł on z 8,3% w 1950 do 19,7% w 2010 roku),
a w jeszcze szybszym tempie wzrastała liczba osób powyżej 65. roku życia [Ludność. Stan 9• · • 
2010]. Zgodnie z prognozą demograficzną dla Polski na lata 2008-2035 [Prognoza ludności.».
2009], liczba ludności w 2035 roku zmniejszy się o ponad dwa miliony osób (z 38 107 tys. do 35
993 tys.). W tym samym czasie gwałtownie, bo o ponad 64%, wzrośnie liczba osób starszych
w wieku powyżej 65. roku życia (z 5,1 mln do '8,4 mln). Oznacza to, że w przeciągu niespełna
trzydziestu lat, czyli jednego pokolenia, odsetek osób starszych w Polsce wzrośnie do 23,2%.

Sytuacja społeczno-bytowa ludzi starszych należy do tych zagadnień, które w ostat
nich latach stało się przedmiotem zainteresowania społeczności międzynarodowej, rządów
i parlamentów państw, ośrodków naukowych oraz organizacji pozarządowych. Wyrazem zna
czenia tego problemu społecznego jest-ustanowienie Światowego Dnia Praw Osób Starszych
(15 czerwca), Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych (1 października) i Dnia Seniora (14
listopada). W Polsce, której społeczeństwo, w porównaniu z krajami Europy Zachodniej, jest
stosunkowo „młode", specyficzne problemy ludzi starszych jak dotąd nie znalazły należytego
uznania i miejsca w realizowanej polityce społecznej państwa, jednak i w tym zakresie można
zaobserwować pierwsze symptomy zmian".

Rosnące tempo życia, rozwój technologii informacyjnych, bezwzględna konkurencja
na rynku pracy, zmiany struktury demograficznej rodzin, przemiany obyczajowe należą do
najważniejszych czynników, przyczyniających się do marginalizacji ludzi starszych, wyklu
czających ich z pełnego udziału w życiu publicznym [Kubicki 2010]. Można oczekiwać, że
nadchodzące pokolenie emerytów, ale również po części obecnych emerytów, które znaczną
część zawodowego życia spędziło już w nowych warunkach społeczno-gospodarczych, bę
dzie w mniejszym stopniu doświadczało problemów identyfikacyjnych, będzie ono bardziej
skłonne do aktywności, do samoorganizowania się i działań zbiorowych. W konsekwencji
będzie więc miału więcej podstaw do satysfakcji życiowej. Niezbędne jest jednak podjęcie
wielorakich działań zarówno przez władze państwowe, jak i samorządowe, wzmacniających
podmiotowość starszego pokolenia, jego pozycję w rodzinie i społeczeństwie oraz wspierają
cych rozwój kształcenia gerontologicznego na różnych szczeblach systemu edukacji.

Zachodzące zmiany demograficzne wywołują wiele implikacji w różnych sferach ży
cia, wpływają na dynamikę i strukturę produkcji oraz konsumpcji, strukturę wydatków budże
towych, rynek pracy, system ubezpieczeń i świadczeń socjalnych, inwestycje, oszczędzanie,
stosunki społeczne, rodzinne oraz styl życia. Interesujące rozważania na temat ekonomicz-

ropy Środkowej dołączy do grupy starych demograficznie krajów europejskich, Na nasilanie się procesu starze
nia ludności Polski w tym okresie dodatkowo wpływać będzie osiąganie wieku starszego przez osoby urodzone
w latach powojennego wyżu urodzeń [Kotowska 2009, s. 7].
,

3 Gdy O~Z ogłosił 1999 r?k Rokiem Seniorów, Polska włączyła się do tej ogólnoświatowej akcji, organizu
j~C m.m. ses~e naukowe_pośw1ęcon~ najważniejszym problemom osób starszych. GUS wydał specjalną publika
cję, w której przedstawiono sytuacje demograficzną, społeczną, rodzinną, bytową i zdrowotną osób starszych
oraz prognozę demograficzną. Z inicjatywy Komisji Rodziny Sejmu RP i Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
Sena~u RP, przy ws?ółudziale Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, odbyła się w 2000 roku konferencja
.Seniorzy w polskim społeczeństwie", na której poruszano najważniejsze problemy dotyczące tej populacji
[Seniorzy w polskim... 2000].
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nych konsekwencji starzenia się ludności można znaleźć m.in. w pracy pod red. Pociechy
[2003]. Rosnąca liczba osób starszych może stać się też ważnym czynnikiem wpływającym
na wzrost koniunktury w szeroko pojętym przemyśle turystycznym [Bąk 2012 a]. Pozytywny
wpływ aktywności turystycznej na zdrowie i samopoczucie starszych osób jest niezaprzeczal
ny i potwierdzony wieloma wynikami badań. Turystyka jest jednym z ważnych czynników
zaspokajających podstawowe potrzeby biologiczne, psychiczne i społeczne ludzi starszych.
Może ona nie tylko wypełnić czas wolny, lecz w konsekwencji także wpływać na wydłużanie
się życia ludzkiego. Turystyka może też stać się ważnym elementem rehabilitacji geriatrycz
nej, mającej na celu utrzymanie człowieka w podeszłym wieku w możliwie dobrej sprawności
fizycznej i psychicznej oraz jak najdłuższe pozostawienie go w dotychczasowym środowisku
życiowym i społecznym.

Badaniami uczestnictwa Polaków w wyjazdach turystycznych zajmują się m.in. Insty
tut Turystyki i Główny Urząd Statystyczny. W publikacjach wydawanych przez te instytucje,
zawierających wyniki badań nad aktywnością turystyczną, dominuje podejście polegające na
ogólnej, syntetycznej prezentacji tego zagadnienia. Brak jest natomiast szczegółowych analiz
wyjaśniających złożoność zachowań turystycznych poszczególnych typów gospodarstw do
mowych, w tym także gospodarstw seniorów.

Cel pracy i hipotezy badawcze

Zasadniczym motywem podjęcia badań nad aktywnością turystyczną seniorów jest
wypełnienie luki poznawczej, związanej z brakiem kompleksowych opracowań analizujących
w pogłębiony sposób to zjawisko. Dodatkowym uzasadnieniem jest fakt, że spośród wielu
podmiotów gospodarczych, działających w sektorze turystyki, większość z nich funkcjonuje
na rynku intuicyjnie, bez znajomości grup docelowych, do których adresowane są poszcze
gólne produkty rynkowe. Wyniki badań przeprowadzonych w sferze konsumpcji turystycznej
powinny dostarczyć wielu cennych informacji o motywach i zachowaniach turystów w star
szym wieku oraz wielkości i strukturze wydatków przeznaczonych przez tę grupę na wypo
czynek".

Podstawowym celem pracy jest statystyczne badanie aktywności turystycznej senio
rów w Polsce oraz określenie perspektyw rozwoju usług turystycznych świadczonych lu
dziom w podeszłym wieku. Objęto nimi wyjazdy krajowe krótkoterminowe (2-4 dni) i długo
terminowe (5 i więcej dni) oraz wyjazdy zagraniczne (2 i więcej dni). W badaniach tych
uwzględniono zarówno obiektywne uwarunkowania uczestnictwa seniorów w wyjazdach tu
rystycznych (płeć, wiek, wykształcenie, poziom dochodów, wielkość gospodarstwa i miejsce
zamieszkania), jak i subiektywne opinie oraz odczucia seniorów odnoszące się do preferowa
nych form aktywności wykorzystania czasu wolnego. Ponadto przeprowadzono segmentację
gospodarstw domowych seniorów w Polsce ze względu na poziom ich przeciętnych wydat
ków na wyjazdy turystyczne. Należy tutaj wyraźnie podkreślić poznawczy aspekt pracy.

4 Interesujące rozważania na temat zachowań konsumentów na rynku turystycznym można znaleźć m.in. w
pracach: [Dobiegała-Korona 20 I O, Niemczyk 2010]. O potrzebie prowadzenia systematycznych, komplekso
wych badań naukowych nad komsumpcją turystyczną pisał również Bosiacki [l 999, s. 41-59].
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z przeglądu literatury polskiej i światowej wynika, że brakuje opracowań naukowych o tak
szerokim podejściu do badania aktywności turystycznej seniorów jak przyjęto w niniejszej
monografii. Zadaniem autora jest znaczne ograniczenie istniejącej w tym względzie luki i
przyczynienie się do rozwoju wiedzy o zachowaniach turystycznych seniorów w Polsce. Za
stosowane w pracy interdyscyplinarne podejście do problematyki aktywności turystycznej
seniorów, łączące aspekty teoretyczne i empiryczne, odróżnia ją od innych opracowań.

Główna hipoteza badawcza pracy brzmi: Aktywność turystyczna seniorów jest wypad
kową kompleksowo oddziałujących czynników o charakterze demograficznym (płeć, wiek,
stan cywilny, miejsce zamieszkania, sytuacja rodzinna), społecznym (wykształcenie), ekono
micznym (sytuacja materialna, stan posiadania) oraz osobowościowym (motywy zachowań).
Część czynników wchodzących w skład wymienionych grup w istotny sposób przyczynia się do
zwiększania, a inna ich część wpływa na zmniejszanie się poziomu aktywności turystycznej,
przy czym zarówno siła, jak i niekiedy kierunek oddziaływania może być różny ź przypadku
analizy krótko- lub długookresowej.

Weryfikowane w pracy hipotezy pomocnicze mają następującą postać:
I. Zmieniająca się struktura demograficzna świata, a w szczególności starzenie się

, społeczeństw, determinować będzie rozwój turystyki na świecie w przyszłości. Następstwem
tego procesu będzie wzrost udziału w turystyce osób starszych.

2. W świetle globalnych przemian i tendencji zachodzących na światowym rynku tu
rystycznym sytuacja polskich seniorów, jako aktualnych lub przyszłych konsumentów tych
usług, odbiega w sposób zdecydowany in minus od sytuacji seniorów w krajach wysoko roz
winiętych.

3. Udział seniorów w rynku usług turystycznych w przyszłości będzie wykazywał
w Polsce tendencję wzrostową. Wynikać ona będzie przede wszystkim z szybko rosnącej
liczby seniorów w populacji, a także z kontynuacji ich zachowań w wieku przedemerytalnym.
Tendencja ta będzie osłabiana przez przybierający na sile proces zubożenia tej grupy społecz
nej, związany ze spadkiem stopnia zastępowalności płacy przez emeryturę oraz w następstwie
wprowadzonej od 1.01.2013 roku regulacji ustawowej wydłużającej stopniowo wiek emery
talny do 67 lat.

Weryfikacja powyższych hipotez badawczych wiązała się z koniecznością przeprowa
dzenia licznych analiz, których celem było m.in.:

- scharakteryzowanie podstawowych problemów wynikających z kwestii starzenia się
społeczeństw;

- omówienie wybranych zagadnień związanych z funkcjonowaniem osób starszych w
społeczeństwie w kontekście istniejących stereotypów;

- analiza sytuacji materialnej gospodarstw domowych seniorów;
- ukazanie możliwości przeciwdziałania skutkom procesów marginalizacji osób star-

szych przez zwiększenie ich aktywności w różnych obszarach życia;
- rozpoznanie i ocena poziomu uczestnictwa seniorów w wyjazdach turystycznych

oraz charakterystyka ich determinant;
- zidentyfikowanie zależności pomiędzy aktywnością turystyczną seniorów a wybra

nymi cechami o charakterze demograficznym (płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszka-
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nia, sytuacja rodzinna), społecznym (wykształcenie), ekonomicznym (sytuacja materialna,
stan posiadania);

- wyodrębnienie motywów determinujących uczestnictwo w wyjazdach turystycznych.
Przeprowadzone w pracy badania pozwalają na weryfikację funkcjonujących w odbio

rze społecznym poglądów dotyczących aktywności turystycznej ludzi starszych i mogą być
przydatne instytucjom gospodarczym zajmującym się analizowaniem i planowaniem podaży
usług turystycznych.

Układ pracy

Praca składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym omówiono podstawo
we pojęcia związane z ruchem turystycznym. Zwrócono w nim uwagę na różnorodność spo
sobów podejścia do definiowania pojęć takich jak turystyka i ruch turystyczny. Z uwagi na to,
że zachowania turystyczne człowieka zależą m.in. od zasobów czasu wolnego scharakteryzo
wano pojęcie czasu wolnego i jego rozumienie w różnych dyscyplinach naukowych. Ponadto
omówiono potrzeby człowieka wyznaczające obszary jego aktywności w różnych dziedzinach
życia, w tym również aktywności turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób
starszych. Przybliżono relacje zachodzące między potrzebami ludzi a motywami, które nimi
kierują, gdy podejmują decyzje o udziale w imprezach turystycznych. W ostatnim podroz
dziale omówiono podstawowe pojęcia i podano definicje odnoszące się do aktywności tury
stycznej.

Rozdział drugi poświęcony jest problematyce związanej z procesem starzenia się lud
ności. Jest on już obecnie, a w większym stopniu będzie w przyszłości, jednym z istotnych
czynników determinujących kształtowanie się popytu turystycznego. Na podstawie przepro
wadzonych studiów literaturowych omówiono przyczyny demograficznego starzenia się po
pulacji. Scharakteryzowano pojęcie osoby starszej i omówiono postrzeganie starości w prze
szłości oraz współcześnie. Najczęściej za początek starości przyjmuje się, głównie dla celów
statystycznych, albo wiek 60 lat dla obojgu płci, albo wiek 60 lat dla kobiet i 65 lat dla męż
czyzrr'. W pracy zamiennie używane są pojęcia takie jak: osoby starsze i seniorzy w odniesie
niu do osób powyżej 60./65. roku życia. Podjęto również próbę scharakteryzowania tych cech
starości jako fazy życia człowieka, które mają wpływ na uznanie osób starszych za zbioro
wość marginalizowaną. k szczególny sposób podkreślono znaczenie aktywności ludzi star
szych jako najskuteczniejszego sposobu mogącego doprowadzić do zmiany wizerunku senio
ra, funkcjonującego w społeczeństwie jako osoby słabej, biernej, wręcz wycofanej z aktyw
nego życia. Ponadto zwrócono uwagę na stan zdrowia seniorów i jego wpływ na przeciętne
trwanie życia.

Przeprowadzenie analiz empirycznych z zastosowaniem zaawansowanych metod ilo
ściowych w badaniach aktywności turystycznej osób starszych wymagało dysponowania od
powiednimi materiałami statystycznymi. Dlatego też rozdział trzeci poświęcono przedstawie-

5 W zależności od kontekstu wypowiedzi lub posiadanych danych granicą starości może być wiek 65 lat lub
ustawowy wiek przejścia na emeryturę wynoszący dotychczas w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.
W myśl nowej ustawy od 2013 roku okres ten będzie stopniowo wydłużany do 67 lat [DzU z dnia 6 czerwca
2012 r., poz. 637).
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niu źródeł informacji wykorzystanych w pracy. Omówiono w nim dwa rodzaje źródeł. Pierw
szym z nich były budżety gospodarstw domowych, zawierające informacje o wielkości oraz
strukturze dochodów i wydatków gospodarstw domowych. Drugie źródło to wyniki badań
ankietowych przeprowadzonych przez GUS w odstępach kilkuletnich „Turystyka i wypoczy
nek w gospodarstwach domowych" - badanie poświęcone turystyce, prowadzone na podpró
bie budżetów gospodarstw domowych. Publikowane przez GUS zbiorcze wyniki tych badań,
prezentowane w postaci opracowań syntetycznych, nie zawierają jednak szczegółowych in
formacji o aktywności turystycznej i związanych z nią wydatkach w poszczególnych grupach
gospodarstw domowych, w tym także gospodarstw seniorów. Badania analityczne nad ak
tywnością tej grupy gospodarstw były możliwe dzięki dysponowaniu zbiorem jednostkowych
danych nieidentyfikowalnych o aktywności turystycznej oraz ich budżetach. Obydwa rodzaje
danych zostały odpłatnie udostępnione przez GUS. Poważny problem stwarzały te wyloso
wane gospodarstwa domowe, które me zgodziły się na badanie lub z niego zrezygnowały
w trakcie. Podczas prowadzonych przez GUS badań ankietowych część wylosowanych go
spodarstw odmówiła w nich udziału lub z nich zrezygnowała. Zagadnienie to jest istotne ze
statystycznego punktu widzenia, ponieważ brak odpowiedzi może prowadzić do znacznego
obciążenia uzyskanych wyników i w istotny sposób rzutować na jakość badania. Jednym ze
sposobów zredukowania błędów przy posługiwaniu się próbą otrzymaną, wprawdzie metodą
reprezentacyjną, ale obarczoną stosunkowo wysokim wskaźnikiem hraków odpowiedzi, jest
wykorzystanie metod bootstrapowych. Metody te oraz ich zastosowania Jo estymacji modeli
dwumianowych zostały omówione w ostatnim podrozdziale.

Rozdział czwarty poświęcono analizie sytuacji materialnej gospodarstw domowych
seniorów w Polsce. Omówiono w nim kształtowanie się wielkości oraz struktury dochodów
i wydatków, a także ich wyposażenia w wybrane przedmioty trwałego użytkowania. Do mo
delowania wydatków gospodarstw domowych seniorów wykorzystano modele dwumianowe.

Rozdział piąty w całości poświęcono prezentacji wyników empirycznej analizy ak
tywności turystycznej gospodarstw domowych w Polsce. Na początku scharakteryzowano
uczestnictwo w wyjazdach turystycznych wszystkich typów gospodarstw domowych. W dal
szej części rozdziału omówiono wyniki statystycznej analizy zachowań turystycznych senio
rów. Badanie to dostarczyło informacji dotyczących: struktury zrealizowanych przez nich
podróży turystycznych, określenie motywów, kierunków, oraz kształtowania się ich sezono
wości, -a także poznanie różnorodnych uwarunkowań, które na nie wpływają. Za pomocą testu
istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury sprawdzono, czy odsetek seniorów uczest
niczących w podstawowych rodzajach podróży turystycznych jest taki sam jak odsetek osób
w pozostałych grupach wiekowych.

W rozdziale szóstym zaprezentowano wyniki statystycznych analiz dotyczących mo
delowania aktywności turystycznej seniorów. Do wyodrębnienia motywów determinujących
uczestnictwo gospodarstw domowych seniorów w wyjazdach turystycznych zastosowano
wielowymiarową analizę korespondencji. W celu zidentyfikowania zależności pomiędzy ak
tywnością turystyczną seniorów a wybranymi cechami o charakterze demograficznym, spo
łecznym i ekonomicznym wykorzystano test niezależności x2. Podstawą wnioskowania
o istotności wpływu czynników determinujących wybór rodzaju wyjazdu oraz odpowiadają-
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cych im prawdopodobieństw były oszacowania modeli logitowych i probitowych. W rozdzia
le tym przeprowadzono również segmentację gospodarstw domowych seniorów ze względu
na poziom ich przeciętnych miesięcznych wydatków na wyjazdy turystyczne. Do tego celu
wykorzystano drzewo regresyjne.

W rozdziale siódmym dokonano charakterystyki zmian demograficznych na świecie
i wskazano ich wpływ na rozwój turystyki w przyszłości. Omówiono w nim także perspekty
wy rozwoju aktywności turystycznej gospodarstw domowych seniorów w Polsce.

W podsumowaniu przedstawiono w formie syntetycznej wnioski wynikające z prze
prowadzonych w pracy badań. Pełna realizacja założonych celów badawczych pozwoliła na
pozytywne zweryfikowanie hipotezy głównej oraz wszystkich hipotez szczegółowych.

W przygotowaniu ostatecznej wersji pracy wykorzystano cenne uwagi recenzentów:
prof zw. dra hab. Karola Kukuły z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krako
wie i dra hab. Jana Paradysza prof UE z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Panom
profesorom składam podziękowania za krytyczne uwagi i sugestie.

Serdeczne podziekowania kieruję do prof zw. dra hab. Jana Zawadzkiego, kierownika
Katedry Zastosowań Matematyki w Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomor
skiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie za inspirowanie i motywowanie do pracy
naukowej.

Iwona Bąk





1. Teoretyczne podstawy badań nad ruchem turystycznym
PRPR Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką

Wielowymiarowość i złożoność zagadnień rozpatrywanych w pracy wymaga określe
nia oraz zdefiniowania najważniejszych pojęć stosowanych w turystyce.

Przed rozpoczęciem badań podjęto próbę zdefiniowania takich pojęć jale co to jest tu
rystyka, co to jest ruch turystyczny i jakie są jego formy występowania. W naukowych roz
ważaniach nad pojęciem turystyki można wyróżnić wiele stanowisk i odmiennych koncepcji
w zależności od punktu widzenia autora oraz na skutek ewolucji tego zjawiska. Wiele defini
cji wymienionych pojęć zawarł w swej pracy Matczak [1992]. Autor zauważa, że w literatu
rze przedmiotu występuje ponad sto sformułowań pojęcia „turystyka", wśród których prze
ważają definicje cząstkowe. Znaleźć można także próby formułowania definicji pełnych,
a także coraz liczniejsze są próby systemowego ujęcia zagadnienia turystyki.

Zjawisko turystyki, z uwagi na złożony charakter, jest przedmiotem zainteresowania
oraz badań wielu dyscyplin naukowych zarówno nauk teoretycznych, jak i nauk praktycz
nych. Na ogół turystyka definiowana jest przez specjalistów z różnych gałęzi wiedzy z ich
specjalistycznego punktu widzenia. Inaczej postrzega ją ekonomista, inaczej psycholog, jesz
cze inaczej socjolog.

Słowa: turystyka i turysta pochodzą od występującego w językach francuskim i an
gielskim wyrazu tour, który oznacza podróż okrężną, tzn. zakończoną w punkcie wyjścio
wym. Źródłosłów określa więc turystykę jako zjawisko z zakresu migracji czasowych, ale nie
wyjaśnia jej istoty. Na ogół przez turystykę rozumie się podróżowanie dla przyjemności, jed
nak i takie określenie nie jest wystarczające. Wielu autorów próbowało uściślić pojęcie tury
styki, niestety, dotąd nie udało się sformułować definicji, która zostałaby powszechnie przyję
ta. W myśl definicji Komitetu Ekspertów Ligi Narodów z 1937 roku, turystą jest każda osoba
udająca się do kraju innego niż ten, w którym aktualnie zamieszkuje i przebywająca tam 24
godziny i więcej [Giergała 1969, s. 18]. W definicji tej nie zaliczono do turystów wielu grup
osób, np. jadących tranzytem bez zatrzymania się w danym kraju. Pojęcie „turysty" rozsze
rzono w definicji Międzynarodowego Związku Urzędowych Organizacji Turystycznych
(UJOOT) z 1963 roku. Zaleca ona wprowadzenie pojęcia „odwiedzający" na oznaczenie
wszystkich osób przybyłych do danej miejscowości na pobyt czasowy [Giergała 1969, s. 38].
W takim pojęciu turystą jest każda osoba przybywająca z innej miejscowości na okres czaso
wy, która na stałe nie osiedla się i nie wykonuje stałego zawodu. Gaworecki [1982, s. 11-12]
dokonał podziału definicji turystyki na trzy grupy:

1. podkreślająca zmianę miejsca pobytu przez turystę,
2. akcentująca społeczne funkcje turystyki,
3. stawiająca turystę w roli konsumenta.
Spośród definicji podkreślających zmianę miejsca pobytu turysty najbardziej udane

jest określenie H. Buchli [Giergała 1969, s. 25]. Turystyką, w jego rozumieniu, było każde
przemieszczenie, każda zmiana miejsca jednej lub więcej osób, dokonana w celu nabycia
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usługi, której dostarczenie jest możliwe dzięki istnieniu urządzeń turystycznych. Przemiesz
czeniem turystycznym, według autora, jest jedynie takie, które nie prowadzi do stałego poby
tu i w związku z tym ma ono charakter przejściowy". Społeczne cele turystyki zajmują czo
łowe miejsce w definicjach Turosa [1969, s. 36] i Przecławskiego [1973, s. 11]. Autorzy,
podkreślając głęboki humanizm treści pojęcia turystyka, zwracają uwagę, że jest ona przede
wszystkim zachowaniem człowieka i ma na celu zaspokojenie jego zainteresowań poznaw
czych oraz uzyskanie doświadczeń i przeżyć.

Konsumpcyjny charakter turystyki uwypuklili w swych definicjach K. Krapf
i W. Hunziker [Przecławski 1979], twierdząc, że: Turystyka to zespół stosunków i zjawisk,
które wynikają z podróży i pobytu osób przyjezdnych, o ile nie następuje w związku z tym
osiedlenie i podjęcie działalności zarobkowej. Najbardziej pełną definicję turystyki sformu
łował Kornak [1979, s. 9], który rozumie ją jako: zespół stosunków i zjawisk społeczno
-gospodarczych, które wynikają z podróży i pobytu, a wpływają na przeżycia rekreacyjne,
estetyczne i intelektualne jego uczestników w czasie okresowego przebywania poza miejscem
stałego zamieszkania, jeśli nie występuje w związku z tym osiedlenie się i praca zawodowa.

Przedstawione określenia turystyki występujące w literaturze wskazują na brak jedno
znacznej definicji, co wyraźnie utrudnia porównanie nie tylko danych statystycznych, ale tak
że wysnucie wniosków o stanie i rozwoju zjawisk oraz procesów turystycznych. Przegląd ten
daje jednak możliwość ujęcia pewnych podstawowych jej cech [Naumowicz 1987 a, s. 23]:

1. Turystyka jest sposobem spędzania wolnego czasu poza miejscem stałego zamiesz
kania.

2. Turystyka jest szczególnym rodzajem migracji ludności, polegającej na czasowym
i dobrowolnym opuszczeniu miejsca stałego pobytu spowodowanym chęcią urzeczywistnie
nia różnorodnych celów podróży turystycznej.

3. Podróż turystyczna nie może wiązać się z osiedleniem na stałe ani zatrudnieniem
w celach zarobkowych.

4. Turysta, uczestnicząc w ruchu turystycznym, spożywa dobra i usługi przyrodnicze,
ekonomiczne i kulturalne.

5. Turysta w czasie swej podróży ponosi wydatki, które są pokrywane z dochodów,
jakie uzyskuje w miejscu swego stałego zamieszkania.

Na gruncie międzynarodowym próby ujednolicenia terminologii turystycznej podej
muje Światowa Organizacja Turystyki (WTO) przy ONZ [Terminologia turystyczna ... 1995,
s. 5]. Dla celów statystycznych zaleca się przyjęcie następującej definicji: Turystyka obejmuje
ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbowych
lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem.

Z kolei Brytyjskie Towarzystwo Turystyczne określa turystykę jako zjawisko, które
obejmuje wszystkie czynności związane z czasowym, krótkotrwałym przemieszczaniem się
osób do miejsc docelowych poza miejscami, gdzie normalnie mieszkają i pracują oraz poby
tem w tych miejscach [Middleton 1999, s. 8-9].

6 Fakt zmiany miejsca pobytu podkreślał już w latach 50. XX wieku Filipowicz [1951, s. 33] twierdząc, że
ma ono na celu poruszanie się w miejscach obcych, niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków zawodowych,
społecznych, czynności gospodarczych albo załatwieniem spraw osobistych, a mające na celu zaspokojenie po
trzeb turystycznych.
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Interesujące uwagi dotyczące dwóch powyższych definicji przedstawił Gaworecki
[2000, s. 18-19], który zauważył, że w definicjach tych:

1. Ruchu turystycznego nie ogranicza się jedynie do pobytów z noclegiem; obejmuje
on również odwiedziny jednodniowe.

2. Ruchu turystycznego nie ogranicza się tylko do podróży w celach wypoczynko
wych; obejmuje on również podróże w celach służbowych, naukowych, religijnych, towarzy
skich, sportowych i innych - pod warunkiem, że miejsce docelowe znajduje się poza miej
scem zamieszkania lub pracy.

3. Turystyka jest określana jako rodzaj podróży i wyłączono z nich podróże w celach
dojazdu do pracy i czysto lokalne, np. do szkół czy sklepów.

4. Turystyka zajmuje znaczną część czasu wolnego i zajęć rekreacyjnych człowieka,
ale nie jest ich synonimem, ponieważ większość czynności rekreacyjnych odbywa się w do
mu i wokół niego.

W rezultacie interdyscyplinarnego podejścia termin „turystyka" jest współcześnie po
strzegany jako zjawisko złożone i wielopłaszczyznowe, obejmujące wiele dziedzin życia po
szczególnych osób i całych społeczeństw [Hozer 1996, s. 7]. Można ją rozpatrywać w pięciu
podstawowych aspektach [Kurek 2008, s. 17, Przecławski 2010, s. 54-55] jako:

1. zjawisko psychologiczne, odnoszące się do człowieka - jego potrzeb, motywów
wyjazdu, reprezentowanych wartości, celu podróży, wyobrażeń, zachowań i przeżyć;

2. zjawisko społeczne, dotyczące relacji i oddziaływań interpersonalnych w trakcie
wyjazdu, styczności społecznych, więzi, stereotypów społecznych oraz skutków dla stron
kontaktu;

3. zjawisko przestrzenne, z uwagi na przestrzenny charakter migracji (przemieszcza
nia się ludzi - turystów), a także przystosowanie przestrzeni w wyniku zagospodarowania
i rozwoju bazy turystycznej do celów realizacji potrzeb osób uczestniczących w ruchu tury
stycznym;

4. zjawisko ekonomiczne, w którym na rynku turystycznym dochodzi do transakcji
między wytwórcami usług turystycznych a ich odbiorcami, co powoduje określone skutki
ekonomiczne dla obu stron, a także dla rozwoju tego rynku;

5. zjawisko kulturowe, ponieważ jest elementem kultury, a także jej wyrazem (funk
cją kultury); w turystyce dochodzi do spotkania i oddziaływania kultur oraz ich przeobrażeń.

Z punktu widzenia rozważań, które przeprowadzono w pracy, interesująca jest defini
cja podana przez M. Boyera, zaliczającego turystykę do typu aktywności czasu wolnego -
loisir. Według niego, turystyka jest jedną z form aktywności czasu wolnego zakładająca
zmianę miejsca pobytu, a ruch, poruszanie się jest tym, co czyni turystę [Boyer 1972]. Podob
nego zdania jest V. Smith, który pisze: Ogólnie biorąc turysta jest osobą czasowo wolną od
obowiązków (leisured person), która dobrowolnie odwiedza miejsca z dala od domu w celu
doświadczenia zmiany [Przecławski 2010, s. 51].

W literaturze przedmiotu często pojęcie turystyki zastępowane jest pojęciem ruchu tu
rystycznego. Podobnie jak w przypadku różnorodnego definiowania turystyki, tak i w kwestii
jednoznacznego określenia ruchu turystycznego istnieje wiele poglądów i definicji. Poszcze
gólnych autorów definicji ruchu turystycznego różnią rozmaite aspekty tego zjawiska: charak-
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ter społeczny, czasowy pobyt bądź cel podróży. Ostrowski [1972, s. 17] ze szczególnym naci
skiem podkreślał społeczny charakter ruchu turystycznego. Twierdził on, że u jego podstaw
tkwi społeczna potrzeba szukania określonychform spędzania wolnego od pracy czasu.

Według Kornaka [1979, s. 68], ciężar pojęcia ruchu turystycznego leży w czasowym
pobycie, lecz nie w podróży. Wielu autorów stosuje zamiennie pojęcia „ruch turystyczny"
i „turystyka", czego przykładem są klasyfikacje podawane między innymi w pracach Ostrow
skiego [1972], Rogalewskiego [1974], Warszyńskiej i Jackowskiego [1979] i Gaworeckiego
[2000]. Bezsprzeczne jest to, że ruch turystyczny, wchodząc w zakres pojęcia „turystyka",
jest zjawiskiem społecznym. Polega on na fizycznym, okresowym i przestrzennym prze
mieszczaniu się rzesz ludzkich z miejsc ich stałego pobytu do recepcji turystycznej. Celem
tego przemieszczania jest dążenie do zaspokajania własnych potrzeb turystycznych (zdrowot
nych, wypoczynkowych itd.), natomiast cechami charakterystycznymi są dobrowolność
i niezarobkowanie w nowym miejscu pobytu.

W myśl definicji obowiązującej w polskiej praktyce statystycznej, ruch turystyczny
rozumiany jest jako ogół przestrzennych przemieszczeń się ludzi związanych z dobrowolną
czasową zmianą miejsca pobytu, środowisk i rytmu życia - w odniesieniu do określonego ob
szaru, kierunku, okresu itp. [Definicje podstawowych ... 1979, s. 18].

Istnieją różne kryteria podziału ruchu turystycznego7. Do najważniejszych można zali
czyć: cel podróży, czas trwania uczestnictwa w ruchu turystycznym, forma zorganizowania
ruchu turystycznego, miejsce zamieszkania turysty, motywacja wyjazdów turystycznych,
wiek uczestników itp. Ciągle powstają nowe formy i rodzaje turystyki. Wynika to ze zmian
w motywacjach uprawiania turystyki oraz uwarunkowań rozwoju ruchu turystycznego [Ga
worecki 2000, s. 20-23].

Wśród wielu typologii form turystyki, sporządzonych na podstawie celu (motywu)
wyjazdu, najbardziej rozpowszechniona, zwłaszcza w badaniach wykonywanych przez jed
nostki odpowiedzialne za statystykę publiczną w dziedzinie turystyki, jest klasyfikacja zale
cana przez Światową Organizację Turystyki, która wyróżnia sześć głównych grup celów wy
jazdów turystycznych:

1. wypoczynek, rekreacja, wakacje - grupa obejmująca zwiedzanie, zakupy, uczest
nictwo w imprezach sportowych i kulturalnych; rekreację; rozrywki kulturalne; uprawianie
sportu amatorskiego; wędrówki piesze i wspinaczki; wypoczynek na plaży; rejsy wycieczko
we; hazard; obozy letnie; podróże poślubne itp.;

2. odwiedziny krewnych i znajomych, obejmujące m.in.: wizyty towarzyskie oraz
związane z pewnymi okolicznościami (np. ślub, pogrzeb) oraz wyjazdy związane z opieką
nad niepełnosprawnymi;

3. podróże w sprawach zawodowych i w interesach, obejmujące m.in.: podróże han
dlowe, wizytacje, uczestnictwo w targach, wystawach, kongresach i konferencjach; wyjazdy
motywacyjne; płatne studia, kształcenie i wyjazdy na badania naukowe, wyjazdy sportowe;
a także wyjazdy w charakterze pilota, przewodnika turystycznego itp.;

7 Zob. np.: [Ostrowski 1972; Rogalewski 1974; Warszyńska i Jackowski 1978; Bar i Doliński 1978; Kukuła
1993, Bąk 1996 a, Bąk 1996 b, Wodejko 1998; Gaworecki 2000; Kowalczyk 2001; Kurek 2008; Panasiuk 2008;
Gołembski 2009;Wyrzykowski i inni 2010].
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4. podróże w celach zdrowotnych, w tym pobyt w uzdrowiskach, sanatoriach oraz in
ne formy wyjazdów związanych ze zdrowiem i kondycją fizyczną (np. wczasy odchudzające);

5. podróże w celach religijnych - pielgrzymki, uczestnictwo w wydarzeniach religij
nych itp.;

6. inne: podróż załóg statków i samolotów pasażerskich, tranzyt; nieznany cel podró
ży [Terminologia turystyczna ... 1995, s. 11].

1.2. Czas wolny a turystyka

Zachowania turystyczne człowieka zależą od zasobów czasu wolnego, którym dyspo
nuje", Wiedza na temat czasu wolnego i jego wykorzystywania przez różne grupy ludności
jest konieczna tak ze względu na potrzeby praktyki gospodarczej związanej z zagospodaro
waniem tego czasu, jak i niektórych dziedzin nauki. Pojęcie czasu wolnego interpretowane
bywa w różny sposób i stanowi przedmiot zainteresowania wielu nauk, m.in.: filozofii, socjo
logii, psychologii, pedagogiki, medycyny, a także ekonomii'', Badacze podkreślają, że tylko
interdyscyplinarne podejście do czasu wolnego pozwala ukazać złożoność tego podejścia.
W literaturze przedmiotu nie ma jednak zgodności, co do znaczenia pojęcia „czas wolny" 10.

Najprostszym podejściem do istoty czasu wolnego jest traktowanie go jako przeci-
. wieństwa pracy!'. k odczuciu społecznym kojarzy się najczęściej z bezczynnością, brakiem
zajęcia. Jako pierwszy próbę scharakteryzowania tego pojęcia podjął pod koniec XIX wieku
amerykański ekonomista T. Veblen. Według niego czas wolny obejmuje całokształt życia
człowieka poza pracą, a ilość tego czasu decyduje o przynależności do klasy pracującej lub
uprzywilejowanej [Chmielewska 2000, s. 117]. Z kolei Dumazedier [1960, s. 563] pojęcie to
zdefiniował następująco: Czas wolny obejmuje wszystkie zajęcia, którym jednostka może się
oddawać z własnej chęci bądź dla odpoczynku, rozrywki, rozwoju swych wiadomości lub swe
go kształcenia (bezinteresownego), swego dobrowolnego udziału w życiu społecznym po

8 Zachowanie (zachowanie się) człowieka jest przedmiotem zainteresowania wielu nauk, między innymi
ekonomicznych, psychologii, socjologii, antropologii i demografii, z których każda podchodzi do problematyki
zachowań z innego punktu widzenia, akcentując różne ich aspekty. Najogólniej przez zachowanie należy rozu
mieć reakcje człowieka na bodźce zewnętrzne, czyli pochodzące z otoczenia, i wewnętrzne, czyli wynikające
z funkcjonowania organizmu ludzkiego [Burlita 2006, s. 65]. Ważną kwestią, ściśle związaną z zachowaniami
ludzkimi, są ludzkie skłonności. To one w większości wypadków decydują o tym, w jakim stopniu człowiek
realizuje swe możliwości [Gazińska 2003, s. 13]. Skomplikowaną sferą skłonności ludzkich w ekonom.ii oraz
sposobami pomiaru zajmuje się w swych pracach J. Hozer. Skłonność, zdaniem J. Hozera, to nachylenie posta
wy w kierunku czegoś lub kogoś zwiększające prawdopodobieństwo określonych zdarzeń. Jest to więc ważny
element struktury osobowości decydujący o celowych działaniach człowieka [Hozer 2002, Hozer i Doszyń
2004].

9 Por. np.: [Donczew 1975, Koprowski 1985, Jung 1987, 1989, Siwiński 1993, Bombol 2008, Berbeka i in.
2008].

10 W języku angielskim i francuskim występują po dwa określenia czasu wolnego. Z angielskiego free time
oznacza dosłownie czas wolny oraz leisure, co oznacza wczasy. k · języku francuskim wyróżniamy określenia
takie jak: le temps libre oraz le temps de loisir, co w obu przypadkach znaczy dokładnie czas wolny [Rachwalska
i Lesińska-Sawicka 2011, s. 273].

11 W potocznym rozumieniu traktuje się go jako czas zbywający i wymagający zagospodarowania, jako nad-
W3/~1o~t] .z którą nie zawsze wiadomo co zrobić.
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uwolnieniu się od obowiązków zawodowych, rodzinnych i społecznych 1
2

. Definicja ta jest po
wszechnie stosowana w socjologicznej literaturze zachodniej, choć podniosły się także głosy,
że takie określenie czasu wolnego nie w pełni oddaje jego istotę [Czajka 1974, s. 39; Berbeka
i inni 2008, s. 9]. Podobne ujęcie definicji czasu wolnego można znaleźć u socjolog Kloskow
skiej [1964]. Burlita [2006, s. 36] podeszła do poruszanej problematyki w sposób interdyscy
plinarny, proponując definicję czasu wolnego uwzględniającą zarówno rodzaj realizowanych
w czasie wolnym zajęć, ich cel odnoszący się do zaspokojenia określonych potrzeb, jak
i swobodę wyboru tych zajęć oraz subiektywizm w ich ocenie. Według niej, czas wolny to
czas, w którym człowiek wykonuje w sposób dowolny i dobrowolny z jego własnego subiek
tywnego punktu widzenia zajęcia niezwiązane z obowiązkami zawodowymi, rodzinnymi
i społecznymi, lecz takie, które (dzięki wolnym wyborom) są podejmowane dla nich samych,
a których celem jest rozrywka, rozwój i odpoczynek.

Zdaniem Naumowicz [1987 b, s. 40], czas wolny cechuje się występowaniem dwóch
zasadniczych kierunków wykorzystania. Pierwszy, to odtworzenie sił psychicznych i fizycz
nych zużytych w czasie pracy/nauki oraz innych czynności „poza pracą". Drugi, równorzędny
kierunek, to umożliwienie człowiekowi wszechstronnego rozwoju zarówno pod względem
fizycznym, jak i duchowym.

Na gruncie pedagogiki społecznej najpełniej scharakteryzował pojęcie czasu wolnego
A. Kamiński, który na jego określenie używał terminu „wczasy", stosowanego przez badaczy
już w okresie międzywojennym':', W obrębie czasu wolnego Kamiński [1965, s. 85] wyróżnił
czas poświęcony zajęciom wypoczynkowym (wczasowym") oraz czas poświęcony zajęciom
półwypoczynkowym (tzw. czas półwolny, który zawiera zarówno kategorie czynności wcza
sowych, które przeobrażają się po części w zajęcia dochodowe[. .. ], jak i te, które charaktery
zuje równowaga lub nawet częściowa przewaga konieczności nad dobrowolnością, np. z za
kresu dokształcania się, z zakresu obowiązków społecznych oraz z pogranicza obowiązków
rodzinno-domowych.

Uporządkowania definicji czasu wolnego, według istoty podejścia do koncepcji czasu
wolnego, dokonała M. Bombol [2008] - tabela 1.1.

W tych definicjach zawarte jest wspólne stwierdzenie, że czas wolny jest to część cza
su poza pracą zawodową, która pozostaje po wypełnieniu obowiązków pośrednio zawodo
wych, szkolnych, domowych, po zaspokojeniu potrzeb biologicznych organizmu itp., a wyko
rzystywana jest w celach wypoczynku, przyjemności i rozwoju osobowości człowieka.

12 Ta definicja została przyjęta w międzynarodowych badaniach problematyki czasu wolnego prowadzonych
pod auspicjami UNESCO.

13 W świetle poglądów autora: Czas wolny jest to ta część budżetu czasu, która nie jest zajęta przez pracę za
robkową normalną i dodatkową, ani przez systematyczne kształcenie uczelniane, ani przez zaspakajanie elemen
tarnych potrzeb fizjologicznych (sen, posiłki, higiena), ani przez stałe obowiązki domowe (gotowanie, pranie,
sprzątanie, opieka nad członkami rodziny niezdolnymi do samoobsługi) i może być spożytkowana bądź na swo
bodne wczasowanie, bądź na życie rodzinne, obowiązki społeczne i aktywność przynoszącą doraźne korzyści
[Kamiński 1974, s. 352].

14 Wczasowanie - zdaniem A. Kamińskiego - jest to część czasu wolnego, którą swobodnie i dobrowolnie
dysponując, możemy wypełniać odpoczynkiem, zabawą oraz podejmowaną z własnej potrzeby, dla własnego
rozwoju, pracą umysłową (samokształceniem), aktywnosciq społeczną, artystyczną, sportową, techniczną i inną.
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Tabela 1.1. Systematyzacja definicji czasu wolnego
Kontekst definicyjny Autorzy definicji Cechy czasu wolnegoczasu wolnego

S. Simpson jest naturalnym elementem egzystencji człowieka;C. Yoshioka
„Czysty" czas wolny J. Pieper jest wydzielany z 24-godzinnego budżetu czasu

, R de Grazia jednostki;

B. Jung jest wolny od czynności obligatoryjnych;

T. Veblen
J. Dumazedier
J. Robinson
G. Godbey jest przekształcany w działania sprawiające przy-

Czas specyficznych zachowań W.R. Burch jernność;
H.L. Wilensky charakteryzuje się zachowaniami o charakterze
G. Cushman zarówno biernym, jak i czynnym;
A. Laider
+R6R Kelly
S. Czajka

Duchowy wymiar czasu wolnego J. Neulinger czas realizacji wyższych potrzeb psychicznych;FR Heintzman
Zródło: Bombo! [2008, s. 20].

Mimo iż sfera czasu wolnego jest tą dziedziną życia, w której człowiek może swobod
nie podejmować decyzje, to wybór czynności wykonywanych w czasie wolnym jest ograni
czony wieloma składnikami [Berbeka i inni 2008, s. 25], a należą do nich czynniki:

1. ekonomiczne: poziom rozwoju infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej, handlowej,
komunikacyjnej itp., podaż dóbr materialnych i usług służących zagospodarowaniu czasu
wolnego oraz poziom ich cen, poziom zamożności gospodarstwa domowego (uzyskiwane
dochody, zasoby dóbr trwałego użytku);

2. demograficzne: płeć, wiek, faza rozwojowa rodziny, liczba dzieci;
3. społeczno-zawodowe: poziom wykształcenia, aktywność zawodowa (praca w nor

malnym wymiarze, dodatkowa praca zawodowa), wykonywany zawód, charakter pracy (pra
ca umysłowa lub fizyczna, sprawowane funkcje), system pracy (praca zmianowa);

4. kulturowe: tradycje, nawyki, przyzwyczajenia, naśladownictwo społeczne, systemy
wartości itp.

Człowiek może spędzać swój czas wolny w domu lub poza nim. O wyborze miejsca
oraz form zagospodarowania czasu wolnego decyduje m.in. ilość czasu, którym jednostka dys
ponuje. Ze względu na ilość czasu wolnego wyróżniamy [Bywalec i Rudnicki 2002, s. 72] czas
wolny:

1. w ciągu doby, tzw. krótki czas wolny;
2. na koniec tygodnia (weekend), tzw. średni czas wolny;
3. w ciągu roku (urlopy, wakacje), tzw. długi czas wolny.
Kazdy z wyodrębnionych rodzajów czasu wolnego cechuje się inną strukturą wyko

rzystania. W miarę wydłużania się czasu wolnego wzrasta ruchliwość przestrzenna jednostki
(tab. 1.2). O wyborze sposobów spędzania czasu wolnego decyduje nie tylko jego ilość, ale
także to, czy występuje on łącznie, czy też jest rozproszony".

15 Rozbicie czasu wolnego na kilka przerw pracy o różnej długości (od jednego dnia po kilka tygodni) wy
klucza możliwość skorzystania z niektórych form jego zagospodarowania, np. nie można wyjechać na dwutygo
dniowe wczasy nad morzem, gdy przerwa w pracy wynosi pięć dni.
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Tabela 1.2. Czas wolny a ruchliwość przestrzenna

Czas wolny Zasięg Oferta-podaż
Krótki (w ciągu doby) dom wykorzystywanie własnych zasobów, korzystanie

z sieci podstawowych placówek usługowo-
-handlowych

Sredni (na koniec tygodnia) środowisko lokalne, ośrodki usługowo-handlowe, lokalne centra kultury
tereny podmiejskie, (kina, muzea, teatry), obszary recepcji turystyki
siedziba gminy, najbliż- weekendowej
sze miasto

Długi (urlopy, wakacje) penetracja turystyczna ponadregionalne centra kultury (zabytki, festiwale),
kraju i zagranicy obszary koncentracji turystyki pobytowej, główne

trasy przemieszczania się turystów (ciągi), usługi
turystyczne w pełnym asortymencie

Zródło: Cieloch i in. [1992, s. 65-66).

Czynności podejmowane przez człowieka w czasie wolnym kojarzą się z pojęciem
wypoczynku. Rozumienie tego pojęcia jest jednak dalekie od jednolitości, gdyż podkłada się
pod nie różne treści, np. czas wolny od obowiązków zawodowych, oprócz snu i jedzenia,
działalność w czasie wolnym, mająca na celu osiąganie zadowolenia i wyrażanie własnego
,,ja" poza sferą pracy, aktywne spędzanie czasu wolnego w celu odtworzenia sił, wychowania,
zajmowanie się turystyką i sportem jako środkami rozrywki i uzyskania dobrego nastroju.

Czas wolny jednostki podlega przemianom zależnym od fazy cyklu życia. Analizując
kształtowanie się jego zasobów w różnych okresach życia, można odnaleźć kilka punktów
zwrotnych, do których należy zaliczyć takie wydarzenia jak: rozpoczęcie edukacji, będące
zakończeniem okresu beztroskiego dzieciństwa, przechodzenie na wyższe poziomy edukacji,
rozpoczęcie pracy zawodowej, założenie rodziny i pojawienie się dzieci, dorastanie dzieci,
opuszczenie przez dzieci rodzinnego domu, zakończenie pracy i rozpoczęcie emerytury
[Bombol 2008, s. 31]. Szczególnie interesujące, z punktu widzenia zwiększania się czasu wol
nego, jest ustanie aktywności zawodowej (emerytura). Uwolnienie się od obowiązku świad
czenia pracy oraz posiadanie zabezpieczenia emerytalnego sprzyjają satysfakcjonującemu
przeżywaniu czasu wolnego. Dlatego też dają się zauważyć tendencje do wzmożonej aktyw
ności seniorów. Jak dowodzą różnorodne badania, aktywne zapełnienie czasu wolnego osób
starszych znacząco wpływa nie tylko na poprawę zdrowia i kondycji fizycznej, ale także na
poczucie bycia szczęśliwym.

Turystyka jest szczególnym przejawem wykorzystania czasu wolnego człowieka, gdyż
toczy się w odmiennym środowisku niż środowisko życia codziennego, wymaga przy tym do
browolnych przemieszczeń poza obręb miejsca stałego zamieszkania [Brudnicki 2006, s. 29].

W wielu analizach uwarunkowań aktywności turystycznej czas wolny uznawany jest
za czynnik nadrzędny, ważniejszy nawet od czynnika dochodowego [Wodejko 1998, s. 66].
Masowy rozwój turystyki stał się możliwy dopiero dzięki systematycznemu ograniczaniu
czasu pracy oraz wzrostowi ilości czasu wolnego. Procesy takie zostały zapoczątkowane na
przełomie XIX i XX wieku i przejawiały się w skracaniu godzin pracy w ciągu dnia, dni pra
cy w ciągu tygodnia oraz lat pracy [Filipowicz 1969, s. 16; Alejziak 1999, s. 74-78]. Naj
większy wpływ na rozwój turystyki miało wprowadzenie oraz stopniowe wydłużanie płatnych
urlopów wypoczynkowych, które sprawiły, że turystyka stała się dostępna dla szerokich krę
gów społeczeństwa.
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Czas wolny jest jednym z podstawowych czynników wpływających na aktywność tu
rystyczną ludzi, a tym samym na wielkość popytu turystycznego [Pawlusiński 2008, s. 359].
Czynnik ten w zasadniczym stopniu zależy od wewnętrznej polityki każdego państwa. Na
ogół zakłada się, że więcej czasu wolnego w efekcie prowadzi do zwiększenia aktywności
turystycznej ludzi. Obecnie obserwuje się tendencję światową do zwiększenia czasu wolnego,
aczkolwiek dotyczy to głównie społeczeństw wysoko rozwiniętych gospodarczo. W krajach
o niższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego następuje często wykorzystywanie
czasu wolnego na dodatkową aktywność zawodową.

Ważnym zagadnieniem związanym z czasem wolnym jest także jego rozkład w ciągu
roku. Sposób organizacji czasu wolnego wpływa bowiem zasadniczo na zjawisko sezonowo
ści popytu turystycznego.

Sposoby wykorzystywania czasu wolnego przez osoby starsze

W polskiej literaturze przedmiotu najczęściej podejmowana jest problematyka spędza
nia czasu wolnego przez dzieci i młodzież [Czajkowski 1979; Dąbrowski 1986; Łobożewicz
1996, Łaciak 2001, 2005; Różycki 2000, 2006; Wartecka-Ważyńska 2007; Bąk 2010 d].
Niewiele jest opracowań poświęconych ludziom w starszym wieku, a to właśnie seniorzy ma
ją do swojej dyspozycji stosunkowo dużo czasu wolnego, którego satysfakcjonujące zagospo
darowanie sprawia im często dużo trudności [Szukowski 1999].

Seniorzy w wolnym czasie chętnie podejmują aktywność intelektualną, dzięki której
mogą zaspokajać swoje potrzeby poznawcze. Coraz liczniej biorą udział w różnego rodzaju
akcjach popularnonaukowych, organizowanych przez różne instytucje i organizacje spolecz
ne, tj. kluby seniora, domy kultury, towarzystwa naukowe czy Uniwersytety Trzeciego Wie
ku16. Badania prowadzone przez A. Nowicką i K. Błażewicz wśród uczestników Klubu Se
niora przy Polskim Związku Emerytów i Rencistów potwierdzają, że członkostwo badanych
osób w Klubie Seniora zaspokaja w wysokim stopniu ich potrzeby związane z wypełnieniem
czasu wolnego, a także samorealizacji [Nowicka i Błażewicz 2010, s. 253-272]. Osoby te
wyrażają radość z powodu możliwości kontaktowania się, współdziałania i wspólnej zabawy
z innymi ludźmi. Bardzo ważna jest dla nich również akceptacja okazywana im przez pozo
stałych uczestników Klubu Seniora, pomimo wieku, złego stanu zdrowia czy mniejszej
sprawności, a także pewność, że w różnych trudnych sytuacjach życiowych mogą liczyć na
ich wyrozumiałość, pomoc i wsparcie.

16 Uniwersytety Trzeciego Wieku tworzone są na świecie od 1972 roku, w Polsce od 1975 roku. Zaliczane są do
placówek dydaktycznych dla osób starszych, a ich celem jest aktywizacja tych osób, a także wykorzystanie poten
cjału osób starszych na rynku pracy - wiedzy, umiejętności i doświadczenia życiowego, dla rozwoju gospodarczego
i społecznego kraju (http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Trzeciego_Wieku, dostęp 28.03.2013).

Jednym z celów działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku jest włączenie osób starszych do systemu
kształcenia ustawicznego. Od 1982 roku w opracowanym i wydanym przez ONZ Planie działania na rzecz osób
starszych znalazło się po raz pierwszy stwierdzenie: Instytucje państwowe, organizacje pozarządowe i środki
masowego przekazu mają podjąć starania, aby osoby stare miały dostęp do wiedzy na różnym poziomie (w skali
świata także do alfabetyzacji), aby nie musiały żyć z piętnem upośledzenia fizycznego czy psychicznego, a także
nie były pozbawione zadań i uznania w swoim środowisku [Szwarc 2000, s. 8].
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Równie ważna i potrzebna osobom starszym jest aktywność fizyczna, która pozwala
im dłużej cieszyć się dobrym zdrowiem i zachować sprawność psychofizyczną [Kamiński
1986, s. 105]. Ważną formą spędzania czasu wolnego jest również uprawianie kultu religijne
go17. Niektórzy ludzie w starszym wieku chętnie oddają się też twórczości ludowej. Pufal
-Struzik [1965, s. 85-98] na podstawie badań przeprowadzonych w grupie twórców ludowych
stwierdziła, że u badanych nie obserwuje się postaw często spotykanych u osób starszych, tj.
bezradności czy zniechęcenia. Nie izolują się oni od ludzi, są gotowi do udzielenia wsparcia,
a jednocześnie są ciągle aktywni twórczo, co jest źródłem wielkiej satysfakcji. Kontynuacja
aktywności twórczej, mimo wieku, angażuje twórcę, który mniej odczuwa mijający czas i nie
uchronne zbliżanie się momentu utraty sił.

Na zachowanie dobrej wydolności fizycznej i profilaktyki wielu chorób ma wpływ ak
tywny sposób spędzania czasu woln~go. Najczęściej, jak wykazują badania naukowe, aktyw
ność seniorów wynika ze względów zdrowotnych: dla zachowania zdrowia bądź jego popra
wy (95,5%), istotne miejsce w hierarchii wyborów motywów podejmowania działań rekre
acyjnych zajmują względy społeczne: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów towarzy
skich (59,2%) [Napierała 2002, s. 185]. Zdaniem badanych, aktywność rekreacyjna ma pozy
tywny wpływ nie tylko na ich stan zdrowia, ale i na osobowość - są zadowoleni z życia, pełni
energii, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają doświadczenia rekreacyjne. Chęć ak
tywności ruchowej może przejawiać się w różnych formach. Najczęściej i najchętniej dekla
rowaną formą aktywności ruchowej jest turystyka.

1.3. Potrzeby i motywacje turystyczne

Przegląd wybranych koncepcji dotyczących potrzeb człowieka, a w szczególności
człowieka starszego, stanowi istotną część podjętych w pracy rozważań, bowiem potrzeby
człowieka wyznaczają obszary jego aktywności w różnych dziedzinach życia, w tym również
aktywności turystycznej. Poziom realizacji potrzeb jest pierwszym sygnałem komunikującym
jednostce o tym, czy uważa się ona za społecznie marginalizowana. Potrzeby są podstawo
wym bodźcem inspirującym zachowania turystów. Ich odczuwanie, specyfika, wartościowa
nie i uznanie, które powinny być zaspokojone, pobudzają człowieka do dalszych działań po
legających na poszukiwaniu, ocenie i wyborze środków i sposobów ich zaspokojenia.

Zdefiniowanie potrzeby nie jest proste, o czym świadczy ogromna liczba definicji.
Stanowią one przedmiot zainteresowania reprezentantów różnych nauk, takich jak: filozofia,
antropologia, medycyna, psychologia, socjologia czy ekonomia. Potrzeby mogą być odnoszo
ne do jednostki ludzkiej lub do określonej zbiorowości, na przykład rodziny, gospodarstwa
domowego, grupy społecznej czy całego kraju. W zależności od konkretnej nauki zajmującej
się tą problematyką eksponowany jest inny aspekt potrzeb.

17 Według Dyczewskiego [1994, s. 99), religijność, rozumiana jako wiara w istnienie rzeczywistości pozaziem
skiej, nadprzyrodzonej, towarzyszy ludziom wierzącym przez całe życie, ale w okresie starości, u schyłku egzy
stencji, w sytuacji odczuwanego boleśnie wyalienowania, najczęściej urasta do rangi najwyższej wartości, pozwala
pogodzić się z myślą o nieuchronnej śmierci, która dla ludzi wierzących nie oznacza absolutnego odejścia.
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Potrzeby są nierozerwalnie związane z istotą społeczeństwa [Światowy 1994,
s. 25-26], można je traktować jako te właściwości jednostki, które powinny być uwzględnione
przy określaniu warunków jej funkcjonowania [Obuchowski 2000, s. 89]. Najczęściej są one
utożsamiane z popędem, pragnieniem, instynktem, koniecznością zmiany stanu organizmu
czy poczuciem braku. W naukach społecznych dotychczas nie wypracowano jednego spójne
go ujęcia potrzeb. Zdaniem Bywalca i Rudnickiego [2002, s. 15], mało prawdopodobne jest
opracowanie całościowej i spójnej teorii potrzeb (a tym samym jednolitej teorii człowieka,
wyjaśniającej jego funkcjonowanie i relacje z otoczeniem) ze względu na ich skomplikowaną
naturę i nieustanną zmienność 18

•

Bardzo popularny, często wykorzystywany przez przedstawicieli różnych nauk, jest
podział potrzeb wynikający z zaproponowanej przez Maslowa [1964, s. 135-164] teorii hie
rarchii potrzeb, będącej jednocześnie teorią motywacji w psychologii. Psycholog amerykański
stworzył koncepcję „piętrowego" układu potrzeb podstawowych 19

, przy założeniu, że nieza
spokojenie potrzeb usytuowanych niżej w jego hierarchii powoduje niezaistnienie potrzeby
następnej, a w konsekwencji - wszystkich potrzeb leżących na „wyższych piętrach".

Wśród zależności między poszczególnymi poziomami zaspokajanych potrzeb Maslow
zwrócił uwagę m.in. na to, że [Gracz i Sankowski 2001 s. 110-111; Faracik 2008, s. 125]:

- pojawienie się potrzeb wyższego rzędu jest warunkowane zaspokojeniem potrzeb
niższego rzędu;

- im wyżej w hierarchii znajduje się potrzeba, tym mniejszy nacisk fizyczny wywiera
na organizm w celu jej zaspokojenia;

- jednostka kierująca się wyższymi potrzebami jest bardziej sprawna pod względem
biologicznym;

- pragnąc zaspokoić potrzeby wyższego rzędu, jednostka popełnia mniej błędów per
cepcji, wywołują one mniej uprzedzeń i sztywnych nawyków;

- zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu dostarcza więcej pozytywnych, subiektyw
nych przeżyć, wzbogacając życie wewnętrzne jednostki;

- odczuwanie i zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu wynika w dużym stopniu
z warunków rodzinnych, ekonomicznych oraz wykształcenia;

- jednostki zaspokajające potrzeby wyższego i niższego rzędu bardziej cenią zaspoka
janie tych pierwszych;

- dążenie do zaspokajania potrzeb wyższego rzędu jest społecznie bardziej pożądane,
gdyż wiążą się z tym pozytywne cechy, takie jak lojalność i przyjaźń oraz liczenie się z innymi.

Z przedstawionych definicji potrzeb wynika, że ich źródłem jest zarówno organizm
człowieka, jego psychika, jak i środowisko społeczne (otoczenie). Stąd też uwarunkowania

18 Na przykład, w psychologii akcentowane są głównie potrzeby jednostki ludzkiej, odnoszone do tego, co
jest człowiekowi niezbędne, aby zaistniał jako organizm, rozwijał się jako osoba i był wolny psychicznie [Obu
chowski 2000, s. 15]. Potrzeba to stan braku w organizmie lub wymóg życiowy, który wzbudza motywację do
działania zmierzającego do jego zaspokojenia [Zdebski 2009, s. 63, Naumowicz 1987 b, s. 14].

W naukach ekonomicznych potrzeby są rozpatrywane głównie w·kontekście środków i sposobów ich zaspo
kajania [Bywalec i Rudnicki 2002, s. 16]. Potrzeba jest pożądaniem wartości użytkowych (dóbr materialnych
i usług), wynikających z osiągniętego rozwoju gospodarczego i kulturalnego ludzkości [Wodejko 1998, s. 48].

19 Od najbardziej poJstawowych potrzeb fizjologicznych, przez potrzeby bezpieczeństwa, afiliacji, szacunku
i uznania, aż po potrzeby samorealizacji.
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potrzeb dzieli się najczęściej na wewnętrzne - ściśle związane z biologiczną i psychiczną
konstrukcją człowieka i zewnętrzne - wynikające z otoczenia [Rudnicki 2000, s. 38-40].

Wśród wszystkich cech charakteryzujących poszczególne potrzeby można wyróżnić te
ogólne, które pozwalają określić co jest potrzebą, a co nie jest, co stanowi chociażby chwilo
wą zachciankę [Faracik 2008, s. 123]. Rozpatrując potrzeby z punktu widzenia ich funkcji,
można wyróżnić potrzeby: biologiczne, psychiczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne
[Szczepański 1981, s. 76-124].

Biorąc pod uwagę kryterium przedmiotu potrzeb, można dokonać ich klasyfikacji na
grupy zależnie od rodzaju wykorzystanych środków ich zaspokojenia. Mogą to być na przy
kład potrzeby: pokarmowe, mieszkaniowe, odzieżowe, kształcenia [Bywalec i Rudnicki 2002,
s. 25-26]. Podobny podział opracował Lancaster [1971, s. 118-120], który w zależności od
wiodących cech użytkowych dóbr i ~sług, służących zaspokojeniu określonej grupy potrzeb,
wyróżnił 10 jakościowo odmiennych grup: wyżywienie, odzież i obuwie, mieszkanie, wypo
sażenie mieszkania, higiena i ochrona zdrowia, kultura i kształcenie, wypoczynek, komunika
cja, usługi finansowe, działalność finansowa.

Omówione definicje i klasyfikacje potrzeb ludzkich nie wyczerpują wszystkich moż
liwych sposobów i kryteriów podziału, które szczegółowo opisano w literaturze przcdmiotu'".
Jeśli zaś odnieść przedstawioną problematykę do tematu pracy, to można mówić o potrzebie
aktywności turystycznej.

Badania wielu autorów21 wskazują na występowanie prawidłowości polegającej na
tym, że ludzi starych cechuje: zależność od otoczenia i wysoki poziom lęku przed osamotnie
niem, odczuwanie silnej potrzeby bycia w grupie, bycia akceptowanymi, przy równocześnie
niskiej ocenie możliwości sprostania wymaganiom otoczenia. Ze względu na sytuacje, które
przeżywają ludzie starsi, pewne potrzeby, ważne we wcześniejszych okresach życia, tracą na
wartości, a inne się nasilają.

Obserwacja i wnioski wyprowadzone z badań z udziałem osób starszych, przeprowa
dzonych przez Trafiałek [2003 b, s. 106], pozwoliły sprecyzować potrzeby osób starszych i
określić hierarchię wartości. Według nich znaczenia wraz z wiekiem nabierają potrzeby mate
rialnego zaspokojenia bytu, bezpieczeństwa i emocjonalnego wsparcia. Z kolei traci na zna
czeniu prestiż, związany z wcześniejszą aktywnością zawodową, a zwiększa się potrzeba
związana z akceptacją otoczenia. Coraz więcej czasu pochłaniają codzienne obowiązki, a
uwaga w znacznym stopniu częściej skupiana jest na refleksyjności, bilansowaniu życia, dą
żeniu do pozostawienia po sobie tego, co było w życiu najbardziej wartościowe. Strach przed
śmiercią i niepełnosprawnością, przed samotnością największą rangę nadaje potrzebom psy
chicznym: akceptacji, afiliacji i miłości. Trafiałek [2003 b, s. 108] podkreśla potrzebę pełnie
nia ról społecznych przez osoby starsze: Są grupą społeczną, która najbardziej odczuwa
ogromną potrzebę akceptacji oraz aktywności, pełnienia różnorodnych ról społecznych,
prawdziwego i na miarę swych możliwości pełnego uczestnictwa w codziennym życiu wspól
not rodzinnych, towarzyskich, sąsiedzkich, religijnych oraz lokalnych.

20 Por np.: [Kocowski 1978, Gajewski 1987, Senyszyn 1995, Obuchowski 2000, Bywalec i Rudnicki 2002].
21 Por. np.: [Trafiałek 2003, Fabiś 2005, Hrapkiewicz 2005, Trafiałek i inni 2009, Wawrzyniak 2009].



1.3. Potrzeby 9 motywacje turystyczne 25

Na temat potrzeb ludzi starszych wypowiadała się również Staręga-Piasek [1988], któ
ra uważała, że część potrzeb występuje na podobnym poziomie i w podobnych formach, jak
we wcześniejszych okresach życia, ale są i takie, które są odczuwane bardziej intensywnie,
a przyczyną tego może być niezadowalające ich zaspokojenie. Do potrzeb takich zaliczała:
potrzebę bezpieczeństwa związaną z nasilającymi się w wieku starszym objawami niepokoju
i poczuciem zagrożenia, potrzebę przynależności związaną z poczuciem osamotnienia osób
starszych, potrzebę niezależności warunkowaną czynnikami biologicznymi i ekonomicznymi,
jak również potrzebę użyteczności oraz prestiżu.

Równocześnie wielu badaczy podkreśla jednak, że potrzeby osób starszych będących
w stosunkowo korzystnym stanie zdrowia, tzn. takim, który umożliwia im utrzymywanie kon
taktów ze społeczeństwem, są potrzebami wyższego rzędu. Zwrócił na to uwagę już kilka
dziesiąt lat temu amerykański gerontolog C. Tibbitis, który za najważniejsze potrzeby ludzi
w starszym wieku, pozbawionych wielu ważnych, pełnionych wcześniej prestiżowych ról
społecznych, uznał następujące potrzeby: wykonywania społecznie użytecznych działań,
uznania za część społeczeństwa, wypełnienia w satysfakcjonujący sposób powiększonego
wolumenu czasu, utrzymywania normalnych stosunków towarzyskich, odpowiedniej stymu
lacji psychicznej i umysłowej, ochrony zdrowia i opieki społecznej, odpowiednio ustalonego
trybu życia i utrzymywania stosunków z rodziną, duchowej satysfakcji [Dyczewski 1994].

Z analizy potrzeb wynika, iż dla człowieka starszego bardzo ważny jest drugi czło
wiek, komunikowanie się z nim, uznanie w oczach innych, utrzymywanie kontaktów z rodzi
ną oraz utrzymywanie normalnych kontaktów towarzyskich. Podkreśla się również potrzebę
sensu działania, generalnie sensu życia, co wiąże się z dobrym wykorzystaniem czasu, satys
fakcjonującym przeżyciem każdego dnia [Hrapkiewicz 2005, s. 103-108]. Zakończenie pracy
zawodowej, zmniejszenie liczby obowiązków pociąga za sobą konieczność stymulacji zarów
no psychicznej, jak i umysłowej, a także skierowanie aktywności człowieka na inne obszary
działania.

Jakość życia osób w starszym wieku zależy przede wszystkim, obok sytuacji material
nej, od nich samych, od tego, jak przebiegało ich życie w poprzednich okresach, a także od
bieżącej aktywności. Spełnienie tych potrzeb jest możliwe między innymi dzięki aktywnemu
wykorzystaniu czasu wolnego, a w tym również aktywności turystycznej, co jest przedmio
tem rozważań w niniejszej pracy.

Ludzie w starszym wieku nie mogą być pozostawieni samym sobie, muszą być wspie
rani przez osoby młodsze oraz władze lokalne. Część seniorów we własnym zakresie organi
zuje różnego rodzaju stowarzyszenia, kluby, wspólnoty, Uniwersytety Trzeciego Wieku, aby
nadal mieć poczucie bycia potrzebnym, dowartościowanym i móc wesprzeć innych, którym
brakuje inicjatywy.

Organizowanie się ludzi starszych na szeroką skalę w państwie wymaga jednak -
oprócz zapału, chęci i zaangażowania - zrozumienia ze strony władz, pomocy finansowej,
zmiany niektórych aktów prawnych, a także większego zainteresowania ze strony mediów.
Starość w mediach jest tematem niepopularnym, a jeśli=już się pojawia, przedstawiana jest
zazwyczaj w kontekście negatywnym: niesprawności, choroby, biedy. Pisanie o ludziach star
szych jest mało atrakcyjne, bo w tym środowisku rzadko pojawiają się tzw. sensacyjne tema-
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ty. Brakuje komunikatów pozytywnych, pokazujących osoby starsze na tle innych grup wie
kowych, pełniących różne role społeczne. Można (i należałoby) pisać o dorobku seniorów
naukowców, o doświadczeniach i sukcesach zawodowych osób starszych, o ich serdecznym
stosunku do innych ludzi, religijności, patriotyzmie itp. Sami ludzie starsi również powinni
się lepiej organizować i prowadzić aktywną działalność we wszystkich dziedzinach, aby
w świadomości młodych zniknął obraz zniedołężniałych i zakompleksionych staruszków,
absorbujących otoczenie swoimi niedomaganiami. Aby zachęcić osoby starsze do większej
aktywności, a młodzież do nawiązywania kontaktów z osobami starszymi, konieczna jest
zmiana dominującego, niestety, w społeczeństwie negatywnego wizerunku starości.

Społeczeństwo winno w wielu dziedzinach zmienić stosunek do ludzi starszych przez
eliminowanie praktyk dyskryminujących ze względu na wiek w: środkach komunikacji, służ
bie zdrowia, urzędach, a nawet w za<?patrzeniu w odpowiedni sprzęt, odzież czy obuwie.

W państwach Europy Zachodniej, w tym w Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech czy
Belgii, istnieją rozbudowane organizacje pozarządowe, których zadaniem jest koordynowanie
organizacji seniorskich w skali kraju oraz integracja ludzi starszych w społeczeństwie. Przed
laty powstała Europejska Platforma Ludzi Starszych, licząca obecnie 140 organizacji, mająca
na celu budowanie pomostów pomiędzy organizacjami, wymianę poglądów i doświadczeń,
a także pomoc finansową Komisji Europejskie/2

.

Polska także dołączyła do Platformy Ludzi Starszych, dzięki czemu polskie stowarzy
szenia seniorskie mogą liczyć na wsparcie w rozwiązywaniu problemów tego środowiska na
szczeblu unijnym.

Pojawianie się i zaspokajanie potrzeb jest mechanizmem napędowym wszelkiej dzia
łalności człowieka, również aktywności turystycznej. Aby zrozumieć istotę motywacji, jaką
kieruje się turysta, podejmując decyzję o udziale w imprezie turystycznej, należy poznać rela
cje między potrzebami człowieka a motywami, które nim rządzą. Potrzeby stanowią punkt
wyjścia zachowań ludzkich, natomiast motywy określają zachowanie konsumentów oraz są
bezpośrednią przyczyną ludzkich działań [Reykowski 1992].

Badania na temat potrzeb turystycznych zarówno poszczególnych osób, jak i całych
gospodarstw domowych, należą do szczególnie trudnych [Alejziak 2009, s. 154]. Podstawową
trudność sprawia już samo wyodrębnienie potrzeb turystycznych, a zwłaszcza tzw. potrzeby
uczestnictwa w turystyce. Wielu autorów uważa, że potrzeba taka, jako samodzielna katego
ria, w zasadzie nie istnieje. Dopiero w związku z uprawianiem turystyki człowiek odczuwa
potrzeby konkretne, takie jak: pożywienia, schronienia, wypoczynku itp. Ich zdaniem, wyod
rębnianie potrzeb turystycznych w systemie potrzeb człowieka nie jest ani możliwe, ani celo
we oraz przeczy całościowej koncepcji człowieka jako systemu (kompleksu) potrzeb [Chomą
towska 1988, s. 106].

Zdaniem niektórych autorów, aby ludzie mogli uprawiać turystykę, muszą odczuwać
potrzebę podjęcia takiej aktywności [Łobożewicz i Bieńczyk 2001, s. 38]. K. Brocławik
[1988] analizując problematykę działalności turystycznej człowieka w świetle systemowej

22 Postawiła ona sobie m.in. takie cele jak [Kasprzak 2006, s. 21]: ludzie starsi powinni mieć możliwość mó
wienia we własnym imieniu; osoby starsze mają być traktowane jako partnerzy w dialogu społecznym; zmiana
postaw społeczeństwa wobec ludzi starszych; rosnąca długość życia ma być przyjmowana przez społeczeństwo
z radością; walka z dyskryminacją ludzi starszych; zwiększenie wolontariatu na rzecz osób starszych,
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koncepcji potrzeb, opierając się na pracach Kocowskiego [1978], ustalił następującą definicję:
Potrzebą człowieka dążącego do dowolnego celu jest każdy niezbędny lub sprzyjający waru
nek tego celu dający się określić obiektywnie. Jedną z potrzeb człowieka, którego celem jest
zachowanie zdrowia i dobrego samopoczucia, jest uprawianie turystyki. Z kolei Kowalewski
[1976] uważa, że potrzeba rekreacyjna jest pewną wartością w życiu jednostki, dyspozycyj nie
wpływającą na aktywność czasu wolnego, a niezbędną dla jej rozwoju.

Według Żelaznej [2010, s. 82], na pojawienie się potrzeb turystycznych wpływ wy
wiera wiele różnorodnych czynników, spośród których najbardziej istotne są: informacje
o nowych usługach, pojawienie się nowych możliwości, głównie finansowych konsumenta
lub też osiągnięcie wyższej pozycji zawodowej czy też statusu społecznego, ujawnianie się
nowych potrzeb, które wywołane mogą być zauważeniem określonej oferty turystycznej lub
też jej zakupem przez bogatsze, w opinii nabywców, segmenty rynku, liderów opinii publicz
nej, grup odniesienia, użytkowych i jakości, miejsca destynacji turystycznej itp.

Niejednorodność popytu turystycznego stwarza duże problemy organizatorom tury
styki oraz specjalistom z zakresu marketingu, którzy muszą dostosować produkty do oczeki
wań klientów. Potrzeby turystyczne stanowią zawsze podstawową przesłankę kształtowania
wszelkich produktów tworzonych przez branżę turystyczną [Alejziak 2009, s. 155]23.

Podejmując decyzję wyboru miejsca i kierunku wyjazdu turystycznego spośród licz
nych ofert turystycznych, kierujemy się motywami, najogólniej rozumianymi jako stan pobu
dzenia, skłaniający jednostkę do działania [Reber 2002, s. 383]24

• Źródłami kształtowania się
struktury motywacji w turystyce są przede wszystkim: wrodzone zadatki anatomiczno
-fizjologiczne, wpływy środowiska społecznego, aktywność własna jednostki [Winiarski
1991]. Decydujący wpływ na formę aktywności ma osobowość człowieka, jego temperament,
postawa, zdolności, zainteresowania, potrzeby a nie tylko cechy morfologiczne i fizjologicz
ne. Stąd motywacje i emocje stanowią istotny element ostatecznych wyborów i decydują
o formach rekreacji ludzi [Napierała i inni 2009, s. 19].

Punktem wyjścia dla większości współczesnych analiz motywacji na ogół jest teoria
potrzeb Maslowa, modyfikowana na użytek badań turystykr". Relacje pomiędzy aktywnością
turystyczną człowieka a systemem jego potrzeb przedstawiono w tabeli 1.3.

23 Obszerniej na temat potrzeb turystycznych piszą m.in. Peretiatkowicz [1978), Orłowski [1979] i Mazurkie
wicz [2002].

24 Według Kocowskiego [1987], Procesy motywacyjne są to procesy organizujące, ukierunkowujące i pobudza
jące czynność systemu nerwowego (w tym procesy psychiczne) tak, aby sterowana przez te czynności aktywność
osiągnęła cele określone treścią motywów". Zdaniem Przecławskiego [1996, s. 40), motywjest to mechanizm lub
zespół mechanizmów wewnętrznych, powodujących i organizujących działania ludzkie ze względu na zaspokajanie
potrzeb. Motywem można więc nazwać każde przeżycie pobudzające człowieka do działania lub powstrzymujące
go, sprzyjające lub przeszkadzające w jego wykonaniu [Rudik 1970). Motywacja wyznacza kierunek ludzkich
czynności, a także ilość energii, jaką człowiek jest gotów wydatkować, aby osiągnąć cel lub czegoś uniknąć. Mo
tywacje należy traktować jako dynamiczny proces w zachowaniu nabywcy, który wypełnia lukę pomiędzy odczu
wanymi potrzebami a decyzją o podjęciu działania czy dokonania zakupu [Middleton 1999, s. 58].

25 Podobne podejście prezentuje model zaproponowany przez Pearce'a, wychodzący z założenia, że podróż
ny ma hierarchię motywów, z których każdy - po zaspokojeniu - jest zastępowany przez potrzebę wyższego
rzędu [Kozak 2009, s. 41J.
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Tabela 1.3. Turystyka w hierarchii potrzeb
Rodzaj potrzeby Sposób zaspokojenia potrzeb

Potrzeby fizjologiczne - wypoczynek i relaks - regeneracja sił fizycznych i psychicznych
- kontakt z naturą
- wyjazd do uzdrowiska
- udział w zajęciach związanych z poprawą zdrowia i rehabilitacja

Potrzeba bezpieczeństwa - wyjazdy do miejsc niezagrożonych atakami terrorystycznymi i o bezpiecz-
nych warunkach klimatyczno-przyrodniczych
- wybieranie bezpiecznych środków transportu

Potrzeba przynależności - wyjazdy rodzinne
i miłości - odwiedziny krewnych lub znajomych

- udział w uroczystościach rodzinnych (wesela, komunie, pogrzeby)
- służbowe konferencje i szkolenia
- wyjazdy motywacyjne
- wspólne wyjazdy na imprezy sportowe i kulturalne
- wspólne wyjazdy w czasie wolnym na zakupy dla przyjemności

Potrzeba szacunku i uznania - wyjazdy do ekskluzywnych hoteli i do modnych miejsc
- egzotyczne destynacje turystyczne (np. ,,safari")
- uprawianie turystyki specjalistycznej (golf, żeglarstwo, szybowce itp.)

Potrzeba samorealizacji - wycieczki poznawcze (zabytki architektoniczne, poznawanie kultury
i przyrody odwiedzanych obszarów)
- podróże religijne, udział w pielgrzymkach
- podróże kulturalne (festiwale muzyczne, koncerty, przedstawienia teatral-
ne, muzea, wystawy)

Zródło: opracowanie własne.

Ze względu na różnorodność turystyki, podejmowana aktywność turystyczna może
być wieloraka i zależeć od różnego rodzaju właściwości psychicznych jednostki, takich jak:
potrzeby, zdolności, zainteresowania, postawy czy temperament [Gracz i Sankowski 2001,
s. 124]. Stąd różni naukowcy26 próbują dokonać klasyfikacji motywów aktywności turystycz
nej. Wraz z rozwojem człowieka, jego motywy w podejmowaniu działań turystycznych ule
gają ciągłym przeobrażeniom. Dzieci i młodzież szkolna kierują się przede wszystkim zaba
wą, później pojawiają się motywy zmierzenia się ze swymi zdolnościami, motywy poznaw
cze. W okresie dorosłym jednostka dodatkowo kieruje się pobudkami służbowymi, wypo
czynkowymi, chęcią relaksu, a także zdrowiem i religijnością [Middleton 1999, s. 54-55].
Źródła motywacji turystycznej mogą mieć zarówno wewnętrzny (wynikający z naszego sys
temu potrzeb, zainteresowań, aspiracji), jak i zewnętrzny charakter (np. reklama w prasie lub
telewizji, relacje znajomych i krewnych).

Bardzo interesujący pogląd (szczególnie z punktu widzenia pracy) reprezentuje Man
svelt [1997, s. 289-298] uważając, że czynne uprawianie turystyki i rekreacji jest przez nie
które osoby traktowane jako forma przeciwstawiania się nieuchronnemu starzeniu się. Dlate
go też w ostatnich latach można zaobserwować zjawisko coraz większego udziału osób star
szych w turystyce.

W niektórych typologiach motywy uprawiania turystyki łączy się z określonymi rodza
jami wyjazdów oraz formami turystyki. Jędrzejczyk [1995] uważa, że ścisłe rozgraniczenie
motywów wyjazdów turystycznych jest trudne do przeprowadzenia i ma charakter teoretyczny,
bowiem u podstaw wyjazdów turystycznych leży zwykle kilka powiązanych ze sobą motywów.

26 Zob. np.: [Bocheńska i Bujak 1975 Lubański 1987, Winiarski 1991, Przecławski 1996, [Krzymowska
Kostrowicka 1997, Gaworecki 2000, Gracz i Sankowski 2001, Winiarski i Zdebski 2008, Zdebski 20091,
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Ich wzajemny układ i hierarchia zależna jest od wielu czynników osobowościowych i środowi
skowych. Zależy od wieku, wykształcenia, płci, stanu cywilnego, prezentowanego systemu war
tości, dotychczasowych doświadczeń związanych z wyjazdami a nawetpanującej mody.

Zdaniem Gracza i Sankowskiego [2001, s. 126], źródłem motywacji turystycznej mo
że być zarówno coś, co przyciąga turystę (pull), np. słynny obiekt turystyczny, jak również
coś, co popycha go do wyjazdu (push), czyli jego system potrzeb, zainteresowań, aspiracji.

Poznanie i zrozumienie procesów motywacyjnych wśród turystów jest bardzo ważne
z punktu widzenia rynku turystycznego. Pozwala to m.in. na zdefiniowanie samej istoty wy
jazdów turystycznych oraz oczekiwań podróżnych, co do sposobów organizacji wyjazdu, wy
boru środków transportu i miejsca noclegu, preferowanych sposobów wyżywienia, a przez to
postrzegania poszczególnych miejsc ze względu na możliwość realizacji własnych potrzeb
wypoczynku. Jeśli pozna się mechanizmy rządzące motywami opuszczania miejsca stałego
zamieszkania w celu realizacji różnych form turystyki przez turystów, będzie można zapla
nować pobyt turystom zgodny z ich oczekiwaniami. Pozwala to także zrozumieć procesy de
cydujące o znacznie większej popularności jednych obszarów recepcji turystycznej od innych,
co ma wyraźny związek z możliwościami ich dalszego ekonomicznego i społecznego rozwoju
[Faracik 2008, s. 136-137].

Gospodarstwa domowe, podobnie jak konsumenci, są zbiorowością bardzo zróżnico
waną, a więc do ich podziału na odrębne typy stosowane są te same kryteria. Najczęściej są to
kryteria społeczno-zawodowe, które pozwalają wyodrębnić wśród gospodarstw grupy spo
łeczno-zawodowe'". Inne często stosowane kryteria to: wiek i wykształcenie głowy gospodar
stwa domowego, cykl życia rodziny, miejsce zamieszkania, struktura zawodowa.

Problematyka typologii konsumenta na polskim rynku turystycznym pojawiła się m.in.
w komercyjnych badaniach prowadzonych przez firmy zajmujące się badaniami marketingo
wymi. Jedne z ciekawszych są badania firmy Claritas Polska Sp. z o.o., w których spośród aż
42 typów gospodarstw domowych wyróżnionych w badaniach wskazano 10 typów, które
przywiązują wagę do konsumpcji turystycznej [Bosiacki i Majchrzak 2006, s. 201-218]. Wy
niki badań firmy Claritas za typ gospodarstw najbardziej aktywnych turystycznie uznają ro
dziny z dwojgiem dzieci, zamieszkujące miasta powyżej 500 tys. mieszkańców. Wśród wy
różnionych typów gospodarstw domowych znajdują się dwa segmenty gospodarstw osób star
szych, tzw. srebrni i złoci oraz seniorzy pod palmami. Obydwa segmenty dotyczą gospo
darstw domowych seniorów, mających bardzo wysokie dochody i wyższe wykształcenie.
Segmenty te obejmują nieco ponad 5% wszystkich gospodarstw domowych, dla których po
dróże turystyczne stanowią ważny element ich życia

Badania empiryczne Bosiackiego i Majchrzak [2006, s. 201-218] nt.: ,,Zachowania
i zwyczaje turystyczne Polaków" przeprowadzone na próbie gospodarstw domowych Wiel
kopolski pozwoliły na wyodrębnienie 13 typów, które wyjeżdżają w celach turystycznych.
Wyodrębnione typy gospodarstw nawiązują do prezentowanych w literaturze różnych faz
w cyklu życia rodziny. Autorzy dokonali typologizacji gospodarstw według takich kryteriów
jak: wiek głowy gospodarstwa, liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba dzieci (lub ich

27 Taki podział stosuje GUS do badań budżetów rodzinnych.
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brak), aktywność zawodowa głowy gospodarstwa (lub jej brak). Wyróżniono następujące
typy aktywnych turystycznie gospodarstw domowych Wielkopolski;

1. okres kawalerski;
2. młode pary bez dzieci;
3. pary w wieku średnim bez dzieci;
4. pełne gniazdo I - pary z jednym dzieckiem;
5. pełne gniazdo II- pary z dwojgiem i więcej dziećmi;
6. pełne gniazdo III - starsze pary z dzieckiem lub dziećmi;
7. puste gniazdo I - starsze pary, mieszkające samodzielnie, głowa rodziny pracuje

zawodowo;
8. puste gniazdo II - starsze pary, mieszkające samodzielnie - emeryt (rencista) gło-

wą rodziny;
9. samotna starsza osoba pracująca zawodowo;
10. samotna starsza osoba na emeryturze;
11. wieloosobowe rodziny osób w średnim wieku bez dzieci do lat 19;
12. wieloosobowe rodziny osób starszych, głowa aktywna zawodowo;
13. rodziny osób starszych, głowa gospodarstwa na emeryturze.
Następnie dokonano szczegółowej charakterystyki wyróżnionych typów pod względem:
- preferowanych form wypoczynku długoterminowego i krótkoterminowego w kraju

i za granicą;
- źródeł informacji o miejscach wypoczynku;
- osoby, względnie osób podejmujących decyzje o wyjeździe;
- sposobu wyboru miejsca wypoczynku;
- czasu podejmowania decyzji o wyjeździe;
- najczęstszego organizatora wyjazdów turystycznych.
Z badań wynika, że główną formą wypoczynku długoterminowego w niemalże

wszystkich fazach cyklu życia rodziny jest wypoczynek nad morzem powiązany z plażowa
niem. Jedynie na etapie pustego gniazda II przeważają wyjazdy do sanatoriów oraz pośród
rodzin osób starszych, w których głowa gospodarstwa przeszła na emeryturę, dominują poby
ty na działce w domkach letniskowych oraz wyjazdy do rodziny i znajomych. Z wyjazdami
do rodziny i znajomych najczęściej związany jest też wypoczynek krótkoterminowy. Naj
częstszą formą wyjazdów zagranicznych, podobnie jak wyjazdów krajowych długotermino
wych, są wyjazdy nad morze związane z plażowaniem. Ponadto, na niektórych etapach cyklu
życia najpopularniejszą formą są wycieczki autokarowe (puste gniazdo II, samotna starsza
osoba pracująca zawodowo). Jedyną grupą gospodarstw, w której nie zanotowano żadnych
wyjazdów zagranicznych, były rodziny osób starszych, gdzie głowa gospodarstwa przeszła na
emeryturę. Fakt ten można zapewne wyjaśnić pogarszającą się wraz z przejściem na emerytu
rę dostępnością środków finansowych, jak również wiekiem i często związanym z nim pogar
szającym się stanem zdrowia.

Do podobnych wniosków prowadzą wyniki badań ankietowych przeprowadzonych na
reprezentatywnej próbie mieszkańców Rzeszowa [Przydział i Skiba 2006, s. 567-579]. Uwa
ga autorów skupiona została na motywach wyjazdów turystycznych oraz ich kierunkach za-
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równo w kraju, jak i poza granice Polski. Badaną populację stanowili kobiety i mężczyźni
w różnych kategoriach wiekowych, wykonujący wiele rodzajów pracy, charakteryzujący się
niejednolitym poziomem wykształcenia oraz różnym poziomem indywidualnym. Okazało się,
że najczęstszym motywem wyjazdów mieszkańców Rzeszowa (niezależnie od wieku) jest
wypoczynek i rekreacja. Wśród osób młodych popularne są również wyjazdy pobytowo
-objazdowe oraz aktywny sposób spędzania wolnego czasu (sport, rozrywka, wędrówki, space
ry). Natomiast starsi rzeszowianie preferują wypoczynek, poprawę zdrowia i wyjazdy religijne.

1.4. Pojęcie aktywności turystycznej

Turystyka jest pewnym sposobem realizacji aktywności28 człowieka, łączącą się ze
zmianą środowiska przyrodniczego, kulturalnego i społecznego, ze zmianą codziennego ryt
mu życia, z wchodzeniem w osobiste kontakty z przyrodą, kulturą i ludźmr". Turystyka to
aktywność organizmu skierowana na zaspokojenie potrzeb tego wszystkiego, co służy rozwo
jowi i jakości jego życia [Wyrzykowski i Marak 2010, s. 43].

W literaturze turystycznej - zarówno polskiej, jak i światowej - nie ma zbyt wielu de
finicji aktywności turystycznej. Pojęcie to odnoszone jest nie tylko do zachowań ludzi, ale
także do działalności turystycznej przedsiębiorstw i innych instytucji, a nawet walorów tury
stycznych [Rogalewski 1974, s. 11]. W literaturze anglojęzycznej znacznie częściej używa się
określenia tourism activity w rozumieniu aktywności (działalności) gospodarczej w sferze
turystyki, niż tourism/tourist activity w odniesieniu do zachowań turystycznych ludności
[Alejziak 2009, s. 20].

Pojęcie aktywności turystycznej formułuje na potrzeby swej pracy B. Włodarczyk
[1999], rozumiejąc ją jako [za Brudnickim 2006, s. 34]:

- aktywność turystyczną sensu largo - czyli zdolność człowieka do uprawiania tury
styki, uprawianie turystyki, czynne zajmowanie się turystyką, działanie na rzecz turystyki (tak
rozumiana aktywność nie jest synonimem ruchu turystycznego);

- aktywność turystyczną sensu stricto wyrażoną poprzez czynne lub bierne uprawia
nie turystyki (np. turystyka kwalifikowana, wypoczynek na działkach letniskowych, zajęcia
rekreacyjne itp.);

28 Według Słownika psychologicznego, ,,aktywność" jest określonym stanem czynnym danego obiektu, wy
rażającym się w wywołaniu przez niego zmian w otoczeniu bądź w zmianach jego położenia w stosunku do
otoczenia lub w zmianach procesów zachodzących wewnątrz obiektu [Szewczyk 1979). Z kolei zgodnie ze
Słownikiem języka polskiego aktywność to skłonność, zdolność do intensywnego działania, do podejmowania
inicjatywy, czynny udział w czymś [Słownik języka... 2009, s. 8]. Łopaciński [1988, s. 116] uważa, że ... aktyw
ność jednostki należy rozumieć jako pewne kontinuum zawarte pomiędzy zespołem zachowań nakierowanych "la
zmiany w otoczeniu i w sobie, a biernym poddaniem się wpływowi otoczenia i ewentualnie zachodzącym ź nim
zmianom oraz konserwatyzmem wewnętrznym.

Na użytek tej pracy przyjęto, że termin „aktywność" oznacza ogół reakcji i zachowań ludzi, dzięki którym
realizują oni swoje dążenia oraz osiągają stawiane przed sobą cele. •

29 Stan, funkcjonowanie i rozwój turystyki są nierozerwalnie związane ze środowiskiem przyrodniczym. Jak
wynika z badań ankietowych, większość turystów poszukuje takich miejsc spędzenia wolnego czasu, które za
pewniają spokój, czyste powietrze i możliwość obcowania z naturą. Dotyczy to zwłaszcza ludzi w podeszłym
wieku, dla których aktywność krajoznawczo-turystyczna związana jest nieodłącznie z ruchem na świeżym po
wietrzu, poznawaniem przyrody i zabytków kultury materialnej [Bąk 2008).
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- ,,nieumyślne przekształcenie przestrzeni geograficznej" - czyli wszelkie przejawy
aktywności turystycznej człowieka (m.in. ruchu turystycznego) niepozostawiające trwałych
elementów zagospodarowania turystycznego;

- ,,celowe przekształcenie przestrzeni geograficznej" - obejmujące wszelkie działal
ności nieformalne (indywidualne lub grupowe) mające na celu przystosowanie przestrzeni do
własnych potrzeb wypoczynku i rekreacji (osadnictwo turystyczne itp.);

- działania na rzecz turystyki - obejmujące wszelkie przejawy aktywności działalno
ści zinstytucjonalizowane, przystosowujące przestrzeń geograficzną do uprawiania turystyki
w celu osiągnięcia korzyści społecznych lub ekonomicznych.

W niniejszej pracy pojęcie „aktywności turystycznej" dotyczyć będzie wyłącznie dzia
łań podejmowanych przez ludzi.

Niektóre aspekty kształtowania się aktywności turystycznej człowieka można zmie
rzyć. W tym celu operuje się konkretnymi wskaźnikami. Jednym z nich jest tzw. wskaźnik
aktywności wakacyjnej (holiday/vacation propensity), w ramach którego wyróżnia się aktyw
ność wakacyjną netto (net holiday propensity) oraz brutto (gross holiday propensity). Bardziej
popularne jest to pierwsze określenie, które według Medlika [1995, s. 126-127] oznacza ...
udział w całej populacji lub w jej wybranej podgrupie (np. grupie dochodowej czy wiekowej)
osób, które odbyły przynajmniej jedną podróż wakacyjną w danym okresie (zwykle 12 miesię
cy). Jest to podstawowa miara wielkości uczestnictwa w turystyce i pochodzi z krajowych ba
dań wakacji/podróży/turystyki (national holidaylvacationltravel/tourism surveys). Natomiast
aktywność wakacyjna brutto oznacza ... całkowitą liczbę podróży wakacyjnych odbytych
w danym okresie (zwykle 12 miesięcy) w stosunku do liczby ludności. W odróżnieniu od ak
tywności netto, miernik ten informuje o liczbie podróży przypadających na jedną statystyczną
osobę, co odzwierciedla tendencję do uczestniczenia w więcej niż jednej podróży w danym
okresie [Alejziak 2009, s. 21].

W Polsce termin „aktywność turystyczna" używany jest dość powszechnie. Łopaciń
ski [1988, s. 117] podaje, że ...przez aktywność turystyczną należy rozumieć całokształt czyn
ności związanych z przygotowaniem i uprawianiem turystyki oraz różnymi formami przeży
wania. Podstawowym przejawem aktywności turystycznej jest jednak samo uprawianie tury
styki. Według Lubowicz [1990, s. 9], składają się na nią ...działania ukierunkowane na osią
gnięcie różnych celów związanych z wyjazdem, na przykładach rekreacyjnych, poznawczych,
pielgrzymkowych, a za kryterium aktywności turystycznej przyjmujemy nawet pojedynczy fakt
wyjazdu, bez względu na cele, jakim miał on służyć. Zdaniem Alejziaka [2009, s. 22], pozo
stawienie zupełnej dowolności w zakresie celów wyjazdów, jakie występują w tej definicji,
ogranicza możliwości jej zastosowania w badaniach naukowych. M. Boyer, definiując tury
stykę jako aktywność w czasie wolnym, powiązaną ze zmianą miejsca w przestrzeni, wyróż
nia trzy podstawowe fazy tej aktywności: podróż wyobrażoną (przed wyjazdem), podróż
przeżywaną (w trakcie) i podróż przedłużoną (po wyjeździe) [Alejziak 2009, s. 24]. Koncep
cję tę rozwija Borkowski [2000, s. 84], który twierdzi, że z punktu widzenia uczestnika wy
jazdu można wydzielić trzy etapy każdej zorganizowanej podróży:

_ podróż wyobrażoną, która trwa od momentu odczucia potrzeby opuszczenia miejsca
stałego przebywania do czasu rozpoczęcia podróży rzeczywistej;
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podróż rzeczywistą, która trwa od momentu planowego spotkania z pilotem impre
zy do czasu pożegnania się z nim, po wydaniu wszystkich świadczeń przewidzianych pro
gramem (z jednej strony, konsumpcja świadczeń zgodnie z programem imprezy, z drugiej -
próba osiągnięcia celów zaplanowanych w ramach podróży wyobrażonej);

- podróż wspominaną, którą stanowią procesy pamięciowe związane z ponownym
przeżywaniem wrażeń z imprezy w trakcie opowiadania o niej innym, będące również próbą
porównania podróży wyobrażonej (poziom aspiracji) z podróżą rzeczywistą (poziom wyko
nania).

Z przedstawionych koncepcji wynika, ze aktywność turystyczna jest procesem, który
zaczyna się na długo przed wyjazdem, a trwa jeszcze długo po powrocie. W niniejszej pracy
przyjęto, że podstawowym przejawem aktywności turystycznej jest samo uprawianie turysty
ki i dlatego badanie będzie dotyczyć tylko drugiej fazy aktywności turystycznej w rozumieniu
M. Bayera czy K. Borkowskiego, czyli faktycznego uczestnictwa w turystyce. Zgodne jest to
z zasadniczym celem pracy, który dotyczy badania aktywności konkretnych turystów i ich
zachowań.

Klasyfikacja aktywności turystycznej zawarta jest w jednym z oficjalnych dokumen
tów Unii Europejskiej, określających podstawowe definicje, standardy i kryteria klasyfikacji
najważniejszych zjawisk turystycznych wykorzystywanych dla potrzeb statystycznych
(tab. 1.4). Zestawienie podane w tabeli budzi jednak pewne kontrowersje, ponieważ, zdaniem
autorki, bliższe jest raczej klasyfikacji motywów uprawiania turystyki i związanych z nimi
aktywności. Niemniej jednak jest ono o tyle cenne, że zawiera pojęcie „aktywności turystycz
nej", które stosunkowo rzadko pojawiało się wcześniej w literaturze przedmiotu.

Tabela 1.4. Klasyfikacja aktywności turystycznej zalecana w badaniach statystycznych pro
wadzonych w krajach Unii Europejskiej

Klasyfikacja Zakres
aktywny amatorski udział we wszelkiego rodzaju sportach oraz zajęciach
halowych i na wolnym powietrzu, np.: golf, tenis, narciarstwo, lyżwiar-

Sport, zajęcia fizyczne
stwo, pływanie, wioślarstwo, żeglarstwo, surfing, inne sporty wodne,
jogging, kolarstwo, spacery, wędrówki, wędrówki terenowe, rajdy, wspi-
naczka, wspinaczka wysokogórska, jazda i rajdy konne, rybołówstwo,
wędkarstwo, strzelectwo, myślistwo

Uczestnictwo w kulturze i im- teatr, koncerty, festiwale, opera, balet, cyrk, kino, parki rekreacyjne,
prezach (także sportowych), parki tematyczne, wesołe miasteczka, sale taneczne, dyskoteki, taniec,
widowiskach i rozrywkach kasyna, gry hazardowe, zakłady, pozostałe rozrywki, imprezy sportowe

kształcenie, studia (nie związane z zawodem), zwiedzanie muzeów, wy-
Edukacja, dziedzictwo, przyroda staw, miejsc historycznych i zabytków, ogrodów botanicznych i zoolo-

gicznych, rezerwatów przyrody

Zdrowie
uzdrowiska, podtrzymywanie kondycji fizycznej, kuracja morska, ośrod-
ki lecznicze, pozostałe rodzaje leczenia i kuracji

Religia uczestnictwo w wydarzeniach religijnych, pielgrzymki

Krajoznawstwo
zwiedzanie grupowe, objazdy, rejsy wycieczkowe, zwiedzanie miast
i plenerów pieszo, rowerem lub w trakcie przejażdżki

Zakupy
odwiedzanie domów towarowych, sklepów, pasaży handlowych w po-
szukiwaniu towarów lub dla ich oglądania

Spotkania i konferencje
uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, kongresach, konwencjach,
seminariach, targach, weekendach motywacyjnych

Wypoczynek bierny relaks, opalanie, jedzenie i picie
Zródło: Metodologia Unii Europejskiej r J 998, s. 106].
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W literaturze z zakresu ekonomiki turystyki i marketingu turystycznego zwraca się
także uwagę na to, że oprócz wielkości gospodarstwa domowego równie ważnym czynnikiem
decydującym o aktywności turystycznej są uwarunkowania wynikające z tzw. cyklu życia
rodziny, nazywanego też „wiekiem domowym" (domestic age). Etap, w jakim znajduje się
aktualnie dana jednostka, w dużym stopniu determinuje jej skłonność do podróżowania oraz
charakter zapotrzebowania na dobra i usługi turystyczne [Alejziak 2009, s. 234]30.

Koncepcja cyklu życia domowego zakłada, że ludzie przechodzą w swoim życiu pew
ne procesy transformacyjne wywierające duży wpływ na sferę psychiczną oraz modyfikujące
ich zachowania konsumpcyjne (np. zawarcie małżeństwa, narodziny dzieci, rozwód, owdo
wienie, przejście na emeryturę). W przypadku aktywności turystycznej największe znaczenie
ma zawarcie małżeństwa oraz narodziny pierwszego dziecka. Zdarzenia te prowadzą do obni
żenia stopy aktywności turystycznej. Spowodowane jest to ograniczeniami finansowymi (ko
nieczność urządzenia mieszkania) i czasowymi (opieka nad dzieckiem). Drastycznie zmienia
się rytm życia i ilość wolnego czasu, który mógłby zostać przeznaczony na turystykę. Drugi
okres mający istotny wpływ na aktywność turystyczną to przejście na emeryturę oraz starość,
czyli stosunkowo długi i wydłużający się etap w życiu człowieka, który cechuje się dużymi
dysproporcjami w poziomie tej aktywności. Aktywność ta w początkowym okresie, szczegól
nie bezpośrednio po przejściu na emeryturę, wzrasta, a potem systematycznie spada.

30 w. Alejziak [2009, s. 235_-236] podaj~ jedenaście ~tapów w cyklu życia rodziny, wskazując jednocześnie
najważniejsze cechy aktywności turystycznej oraz specyfikę zachowań turystów na każdym z etapów.



2. Proces starzenia się ludności

Człowiek ma tyle lat, na ile się czuje, na ile pozwala mu
nastawienie społeczne i otoczenie. [Thomae 1983]

2.1. Przyczyny procesu starzenia się ludności

Starzenie się społeczeństwa jest efektem dwóch przejść demograficznych, które w Eu
ropie wystąpiły w ciągu ostatnich, średnio biorąc, dwustu lat.

Pierwsze przejście, zwane niekiedy rewolucją demograficzną, nastąpiło pod wpływem
ogólnego rozwoju społecznego, w tym w szczególności postępu w ochronie zdrowia. Rozwój
ten zapoczątkował tzw. modernizację społeczeństw będącą integralnym procesem transforma
cji w czterech sferach: techniczno-ekonomicznej, społeczno-kulturowej, politycznej i osobo
wościowej [Okólski 1990, s. 30].

Teoria przejścia demograficznego opisuje i wyjaśnia przemiany reprodukcji ludności,
od reprodukcji typu tradycyjnego (,,rozrzutnej"), do reprodukcji nowoczesnej (,,oszczędnej").
Reprodukcja tradycyjna charakteryzuje się wysoką i mało stabilną rozrodczością, wysoką
dzietnością, wysoką i niestabilną umieralnością oraz krótkim przeciętnym trwaniem życia.
Natomiast realizowaniu reprodukcji nowoczesnej towarzyszy niska i dość stabilna umieral
ność, długie przeciętne trwanie życia, niska i dość stabilna rozrodczość oraz niska dzietność
[Okólski 1990, s. 19].

Przechodzenie od reprodukcji tradycyjnej do nowoczesnej odbywa się etapami okre
ślanymi mianem faz31

• Podstawą ich wyróżnienia jest relacja natężenia urodzeń i zgonów
[Kurkiewicz 2003, s. 21-22]. W klasycznym podejściu wymieniane są trzy fazy prowadzące
do przemiany jednego typu równowagi w drugi. Początkowa faza charakterystyczna jest dla
społeczeństwa tradycyjnego, żyjącego na niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Obser
wowane są wysokie wartości współczynników urodzeń i zgonów. Zasoby ludności w długim
okresie pozostają w zasadzie stałe, równowagę zapewniają zaś okresowe katastrofy umieral
ności. Strukturę ludności według wieku można zaliczyć do typu progresywnego (według kon
cepcji Sundbargar'". W fazie drugiej dokonuje się właściwe przejście demograficzne. Jego
podstawowymi przejawami są systematyczny spadek umieralności i podążający za nim
z pewnym opóźnieniem spadek rozrodczości. Liczebność populacji wzrasta, pod warunkiem,
że nie wystąpi silny odpływ spowodowany emigracją. Ta faza wykazuje duże zróżnicowanie
przebiegu między populacjami. Można ją podzielić na dwie subfazy. Pierwsza określana jest

31 k rozważaniach teoretycznych przyjmowane są wielofazowe modele przejścia demograficznego. Dla róż
nych krajów można wykazywać występowanie większej lub mniejszej liczby faz [Maksimowicz i Pułaska
Turf°a 1990, s. 91-105, Holzer 1999, s. 18-:-19, Okólski 2004, s._212...:220, ~~rkiewicz 2010, s. 44-50].

•
2 G. Sundbarg wyodrębnił trzy zasadnicze typy struktur wieku ludności: progresywny (charakterystyczny

dla społeczeństwa młodego o stosunkowo dużej, rosnącej z roku na rok, liczbie urodzeń, którego cechą charakte
rystyczną jest stały wzrost liczby ludności), zastojowy (populacja, w której roczna liczba urodzeń równa się
rocznej liczbie zgonów), regresywny (populacja z malejącą, z roku na rok, liczbą urodzeń) [Holzer 1999, s. 111].
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eksplozją ludnościową i wiąże się z szybkim powiększaniem się liczby ludności z powodu
wysokiej rozrodczości przy równoczesnym silnym spadku współczynnika zgonów33. Druga
subfaza, zwana implozją ludnościową, charakteryzuje się powolnym, wygasającym wzrostem
liczby ludności na skutek szybszego spadku współczynnika urodzeń niż zgonów. Trzecia faza
cyklu demograficznego to faza równowagi między liczbą urodzeń i zgonów. Populacje znaj
dujące się w tej fazie mają podobne poziomy współczynnika urodzeń i zgonów, wzorce roz
rodczości i umieralności oraz struktury według wieku przypominające typ stacjonarny [Okól
ski 2004, s. 213-216].

Migracje, jako składnik przemian ludnościowych, nie były pierwotnie włączane do
teorii przejścia demograficznego. Zakładano, że różnica między urodzeniami i zgonami wy
starczy do stopniowego wzrostu liczby ludności [Balicki i in. 2007, s. 54]. W trakcie prowa
dzenia badań okazało się jednak, że migracje zagraniczne mogą wywierać istotny wpływ na
wielkość i strukturę populacji danego kraju34

, dlatego naukowcy pracujący nad modelami
przejścia demograficznego coraz częściej włączali do swoich analiz migrację. Specyficzny
proces zmiany nasilenia i form ruchliwości terytorialnej ludzi, związany z modernizacją, na
zwano przejściem mobilności przestrzennej. Polega on na przejściu od względnie słabej mo
bilności w społeczeństwie tradycyjnym (przednowoczesnym) do stosunkowo silnej mobilno
ści w społeczeństwie nowoczesnym [Okólski 2004, s. 134].

Równolegle z przejściem demograficznym występują dwa inne, ściśle ze sobą związane,
przejścia - epidemiologiczne i zdrowotne. Głównymi filarami przejścia epidemiologicznego są:
zmiana podstawowych przyczyn zgonów i zmiana rozkładów zgonów według wieku [Szukalski
2008 b, s. 51]. W literaturze wymienia się zazwyczaj kilka faz tego procesu. W I fazie przejścia
epidemiologicznego, zwanego także erą plag, wzrost zgonów silnie fluktuuje z powodu cy
klicznego występowania ostrych epidemii i głodu. W kolejnym etapie nasilenie zgonów, powo
dowanych głównie przez choroby zakaźne i pasożytnicze, systematycznie i coraz bardziej male
je oraz ulega coraz słabszym fluktuacjom (II faza - era wygasających pandemii chorób zakaź
nych). W ID fazie, zwanej erą chorób zwyrodnieniowych i wywołanych przez człowieka, natę
żenie zgonów zmierza ku niskiemu i względnie stabilnemu poziomowi. Ostatnia IV faza przej
ścia epidemiologicznego zbiega się z ostatnią fazą przejścia demograficznego. Charakteryzuje
się ona odroczonym występowaniem chorób degeneratywnych i powolnym obniżaniem się
liczby zgonów spowodowanych chorobami cywilizacyjnymi, np. związanymi ze stylem życia,
spożywaniem używek, zanieczyszczeniem środowiska [Szukalski 2008 b, s. 52].

W opinii niektórych badaczy można mówić o dwóch kolejnych etapach przejścia epi
demiologicznego. Pierwszy z nich przejawia się ograniczeniem umieralności spowodowanej
chorobami cywilizacyjnymi (przede wszystkim chorobami układu krążenia), które następuje
w wyniku wzmożonej profilaktyki oraz korzystnych zmian w zakresie konsumpcji żywności
i używek. Drugi etap to spowolnienie starzenia się na poziomie jednostkowym, co przejawia
się odraczaniem momentu pojawienia się ciężkich chorób, niepełnosprawności i niesamo-

33 W większości krajów europejskich w ciągu całego przejścia demograficznego liczba ludności wzrastała
kilkakrotnie. k przypadku Polski w obecnych granicach od XVIII wieku liczba ludności mogła wzrosnąć nawet
ośmiokrotnie.

34 Najczęściej prowadzą one do odmłodzenia populacji na obszarze napływu (imigracji) i postarzenia na ob
szarze odpływu (emigracji).
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dzielności. Tak rozbudowana koncepcja przejścia epidemiologicznego określana jest mianem
przejścia zdrowotnego35

. Konsekwencją tych dwóch przejść (epidemiologicznego i zdrowot
nego) jest wydłużanie się trwania życia ludzkiego, a jednocześnie poprawa stanu zdrowia
ludności i odraczanie momentu pojawiania się chronicznych chorób.

Zgodnie z teorią przejścia demograficznego, w końcowej fazie przeobrażeń reproduk
cji ludności należało oczekiwać jej stopniowej stabilizacji. Natomiast zmiany, jakie nastąpiły
w latach 60. i 70. XX wieku w Europie Zachodniej i Północnej, odbiegały od tych, które prze
widywała teoria przejścia demograficznego. Nie nastąpiła oczekiwana stabilizacja współ
czynnika dzietności ogólnej na poziomie około 2, 1, który gwarantuje prostą zastępowalność
pokoleń". Zamiast tego zaobserwowano dalszy spadek płodności, bądź jej względną stabili
zację poniżej poziomu gwarantującego reprodukcję prostą [Kotowska 1998, s. 6]. Ten nowy
etap przemian demograficznych został nazwany drugim przejściem demograficznym. Za jego
twórców uznaje się , R van de Kaa i R. Lesthaeghe' a. Istotę przemian demograficznych dru
giego przejścia można sformułować w sposób syntetyczny w kilku punktach [Van de Kaa
1987, s. 11]:

1. przejście od tradycyjnych związków małżeńskich do kohabitacji,
2. przejście od modelu rodziny „dziecko z rodzicami" do modelu „rodzice z dziec

kiem",
3. przejście od zapobiegawczej antykoncepcji do świadomej prokreacji,
4. przejście od homogenicznych typów rodzin i gospodarstw domowych do form róż

norodnych.
W ramach teorii drugiego przejścia demograficznego rozważa się przede wszystkim

zachowania matrymonialne i prokreacyjne. Zasadniczą cechą przemian postaw indywidual
nych są większe oczekiwania i wymagania od życia, w tym od relacji międzyludzkich oraz
wzrost potrzeby samorealizacji na różnych płaszczyznach (osobistej, rodzinnej, zawodowej).
Zarówno mężczyzna, jak i kobieta, dążą do posiadania własnych źródeł dochodów z pracy,
odpowiedniego wykształcenia i zadowolenia z życia. Ponieważ posiadanie dzieci może sta
nowić barierę do osiągnięcia tak wyznaczonych celów, powszechne stało się odkładanie
w czasie decyzji o małżeństwie.". To z kolei wpłynęło na opóźnienie wieku urodzenia pierw
szego dziecka i spowodowało przesunięcie się maksymalnej płodności do grupy wiekowej
25-29 lat [Holzer 1999, s. 22]. Równocześnie wzrosła liczba i rola związków pozamałżeń
skich: kohabitacyjnych oraz typu wspólnego życia, ale oddzielnego zamieszkiwania ()R2 o 
Living-Apart-Together)38• W efekcie zwiększył się udział dzieci rodzących się poza związka-

35 Trzy pierwsze fazy przejścia epidemiologicznego stanowią pierwszy etap przejścia zdrowotnego.
36 Najkorzystniejszy poziom współczynnika dzietności ogólnej (średnia liczba urodzonych dzieci w danym

roku przez kobietę w wieku rozrodczym), gwarantujący prostą zastępowalność pokoleń to: 2,1-2,15, co oznacza,
że 100 kobiet w wieku rozrodczym urodzi 210-215 dzieci. W Polsce współczynnik dzietności spadł z poziomu
2,033 w 1989 roku do 1,4 w 2009 [Podstawowe informacje ... 2010, s. 4].

37 Nie tylko zmniejszyło się znaczenie małżeństwa jako formy ekonomicznego zabezpieczenia, ale także
zmieniła się ocena atrakcyjności małżeństwa i macierzyństwa jako form aktywności życiowej [Kotowska 1998,
s. 14]. W efekcie nastąpiło osłabienie trwałości małżeństwa i wzrost częstości występowania rozwodów oraz
separacji.

38 Głównymi echami drugiego przejścia demograficznego są: desakralizacja małżeństw i ich dezinstytucjona
lizacja oraz konflikt kobiecych karier. Rozwój technologiczny stwarza nowe nieznane dotąd możliwości samore
alizacji dla kobiet. Kobieta odkrywa wiele potrzeb wyższego rzędu, które stanowią konkurencję dla jej życia
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mi małżeńskimi, przy rosnącej akceptacji społecznej tego zjawiska. Rozpowszechniła się tak
że znajomość metod zapobiegania ciąży i wzrosła dostępność środków antykoncepcyjnych.

Zmiany w płodności i umieralności, związane z modernizacją państw, spowodowały
przekształcenia struktury ludności pod względem wieku. W wielu krajach rodzi się mało
dzieci i przyrost naturalny nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. Zmniejsza się
udział dzieci na rzecz osób starszych, co prowadzi do starzenia się populacji. Zgodnie z teorią
demograficzną, można wskazać dwa podstawowe źródła starzenia się ludności: tzw. starzenie
się od dołu piramidy wieku ludności i starzenie się od góry tejże piramidy [Szukalskij'".
W pierwszym przypadku proces starzenia się ludności jest konsekwencją szybkiego spadku
liczby urodzeń i tym samym relatywnego wzrostu znaczenia ludności w starszym wieku.
W drugim przypadku źródłem starzenia się populacji są przemiany umieralności - wzrost
bezwzględnej liczby osób starych związany z wyższym prawdopodobieństwem przeżycia
wcześniejszych etapów życia. Zazwyczaj starzenie się ludności jest kombinacją obydwu wy
różnionych typów, ale ich rola zmienia się w czasie [Frątczak 2002, s. 4]. Dotychczas waż
niejszym skutkiem starzenia się ludności było ograniczenie dzietności. Wiele jednak wskazu
je, iż w przyszłości, wraz z koncentrowaniem się redukcji umieralności, głównie wśród lud
ności starszej, wzrastać będzie waga starzenia się populacji „od góry piramidy wieku" [Szu
kalski 2008 b, s. 51].

Podsumowując należy stwierdzić, że nieodłącznym procesem, związanym z przemia
nami następującymi w ramach pierwszego i drugiego przejścia demograficznego, jest starze
nie się ludności polegające na stale postępującym w populacji wzroście odsetka osób star
szych. Wcześniejsze lub późniejsze wystąpienie przeobrażeń ludnościowych, powodujących
starzenie się populacji poszczególnych krajów, uzależnione jest głównie od poziomu rozwoju
danego kraju zarówno w sferze gospodarczej, jak i społecznej [Kulbaczewska 2012, s. 276].

Rosnący udział ludzi starszych zarówno w liczbach bezwzględnych, jak i w postaci
udziałów procentowych, oznacza wzrost ich znaczenia w sferze społecznej, ekonomicznej
i politycznej. Rośnie również rola tego segmentu jako konsumenta, co jest bardzo istotne
z punktu widzenia rynku usług turystycznych.

rodzinnego. T~udno jest ?owiem ~ogo~zić zd~by""'.anie :"'iedzy i samorealizację zawodową z obowiązkami re
produkcyjnymi. Tradycyjny podział rol męskich I kobiecych oraz obowiązków w gospodarstwie domowym
dodatkowo zaostrza ten konflikt [Kurkiewicz 2010, s. 56-57, Paradysz 2012, s. 13].
.

3
~ Pirami~a wie~u ludno~ci to gr,aficzn~ prezen~acja struktury :"'ieku ludności. Na osi pionowej umieszczona

Jest rnformacJa_o w1e~u, zas na d":'och o_srnc~ poz1011:ych - lewej dla mężczyzn i prawej dla kobiet_ poziome
,,belki" wskazują na liczbę ludności danej pkt, w danej kategorii wiekowej.
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Życie człowieka można ująć w kilku cyklach40
- dzieciństwo, młodość, dorosłość i sta

rość. Granice między tymi cyklami są dość płynne i różnie określane w latach życia. E. Erikson
dzieli cykl życia na osiem faz: niemowlęctwo, wczesne dzieciństwo, wiek zabawy, wiek szkol
ny, dojrzewanie, wczesna dorosłość, dorosłość oraz starość. Granice faz życia wyznacza wiek
społeczny określony przez role społeczne i zmiany statusu społecznego [Witkowski L. 2000,
s. 152153]. Według Eriksona, rozwój człowieka przebiega stadialnie. Stadialność ta jest bar
dzo zindywidualizowana, ale pierwsze cztery stadia trwają podczas niemowlęctwa i dzieciń
stwa, natomiast trzy ostatnie w wieku dojrzałym. Ostatnia faza rozwoju, czyli okres starości,
jest zwieńczeniem i zbilansowaniem wysiłków życiowych jednostki - w obliczu ostatniego
wyzwania życiowego odnosi sie logicznie do najwyższego poziomu rozwoju potencjałów
witalności człowieka. Może to być czas odnoszenia sukcesów i porażek z siedmiu poprzed
nich faz życia [Susułkowska 1989, s. 302-327]. Brak wyraźnych wskazań wiekowych poka
zuje jak zróżnicowana jest starość, jako faza życia zależna od czynników genetycznych, śro
dowiskowych, jak również dotychczasowego doświadczenia 41

.

Zdaniem Trafiałek [2003 a, s. 580], człowiek starszy to osoba, która przekroczyła próg
starości, czyli wkroczyła w czwartą fazę życia. Autorka podaje również progi wyznaczające
początek starości, tj. próg kalendarzowy, którym jest osiągnięcie wieku emerytalnego, próg
biologiczny (wyznaczany funkcjonalną sprawnością organizmu), próg prawny (tożsamy
z ustawowym przymusem rezygnacji z aktywności zawodowej), próg ekonomiczny (związa
ny ze spadkiem dochodów), próg społeczny (związany z utratą prestiżu i ról społecznych)
oraz próg technologiczny (utożsamiany z lękiem przed nowoczesnymi urządzeniami) 42.

Określenie progu starości dostarcza badaczom wielu problemów, ponieważ starość
rozpoczyna się w trudnym do uchwycenia w sposób jednoznaczny momencie, różnym dla
poszczególnych osób. Według niektórych badaczy chronologiczne określenie początkowej
granicy starości wydaje się często niemożliwe, a czasem i bezcelowe".

Zwykle jako początek starości przyjmuje się rok życia, w którym człowiek wchodzi
w wiek emerytalny, czyli ma prawo zakończenia pracy zawodowej. Jest to podejście formal
ne, gdyż wiele osób nie korzysta z tego prawa i pracuje zawodowo nawet do późnej starości.

40 Rysz-Kowalczyk [1995, s. 35] definiuje cykl życia jako trwający od urodzenia do śmierci proces zaspaka
jania przez jednostkę potrzeb, warunkujących osiąganie przez nią optimum możliwości w każdej kolejnej fazie
indywidualnego rozwoju. Według Dobrowolskiej [1992, s. 77), cykl życia stanowi sekwencje doświadczeń,
zachowa11 i działań człowieka w okresie całego jego życia, nie istnieją poszczególne stadia, a jedynie płynne
przejście od jednego do drugiego okresu.

41 Gordon dzieli życie człowieka na jedenaście etapów, wydzielając przy tym cztery etapy cyklu życia doro
słego [Błędowski 2002, s. 98]. k podobny sposób do zagadnień cyklu życia człowieka podchodzi amerykański
psycholog =RFR Cross, który wyróżnił aż siedem faz cyklu życia człowieka dorosłego [Zych 1999, s. 147-148].
Granice poszczególnych etapów stanowią tutaj nie tyle granice wieku kalendarzowego, ile ważne wydarzenia,
przyczyniające się do zmiany pozycji społecznej. Chodzi tu głównie o zaprzestanie aktywności zawodowej i
wystąpienie choroby, która uzależnia dalsze funkcjonowanie od pomocy innych ludzi.

42 Podobne podejście reprezentują Zych [2001. s. 203) oraz Bombol i Słaby [2011, s. 12), wyróżniając trzy
podstawowe podejścia do terminu starości: wiek biologiczny, wiek socjalny i wiek demograficzny.

43 Wybitny francuski demograf Sauvy [1963, s. 119) uważał, że nie ma zresztą żadnego sensu ustalać po
czątku starości na 30 lat, na 60 lat, czy też na jakikolwiek inny wiek i przypuszczać, że od zakończenia procesu
wzrostu aż do tego właśnie momentu nie dokonały się w organizmie żadne zmiany.
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Bardziej miarodajnym kryterium są psychofizyczne symptomy procesu starzenia się człowie
ka. Jednak duże różnice indywidualne w przebiegu i ujawnianiu się symptomów tego procesu
także utrudniają jednoznaczne określenie wieku życia, w którym zaczyna się starość.

Wśród gerontologów i przedstawicieli innych nauk zainteresowanych problematyką
starości dominuje pogląd, iż granica oddzielająca dojrzałość od wieku podeszłego przebiega
pomiędzy 60.-65. rokiem życia [Szarota 1998, s. 18]44

. Z tym przedziałem wiekowym zbież
ne jest zarówno jednostkowe, jak i społeczne odczuwanie starości'".

Starość, jak stwierdzają gerontolodzy, jest fazą życia najbardziej zróżnicowaną, nie
podlegającą regułom, zależy bowiem od poprzednich faz, dzieciństwa, młodości i dorosłości,
a te były odmienne. Trudno stwierdzić, kiedy starość się rozpoczyna jako zjawisko podlegają
ce autoocenie świadomości.

Nie ma jednej powszechnie przyjętej i uznanej periodyzacji okresu starości". Eksperci
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wyróżniają'":

- wiek przedstarczy (45.-59. rok życia);
- wiek starzenia się, nazywa~y także wczesną starością (60.-74. rok życia), w tym

przedziale wiekowym znajdują się tzw. młodzi starzy (young-old);
- wiek starczy, określany również mianem późnej starości (75.-89. rok życia) - do

tego przedziału wiekowego należą tzw. starzy-starzy (old-old);
- długowieczność (90 lat i więcej) - tego wieku dożywają tzw. długowieczni (longlife)

[Zych 2001, s. 202].
Wyodrębnienie tych faz wskazuje na dynamiczne ujęcie ostatniego cyklu życia czło

wieka, jako nasilającego się z wiekiem procesu starzenia. Mimo przyjętych granic wieku,
proces ten charakteryzuje się pewnym zróżnicowaniem uwarunkowanym różnorodnymi
czynnikami. Jedno z wielu uwarunkowań istniejących różnic w przebiegu starzenia się stano
wi płeć człowieka. Różnicuje ona nie tylko jego długość życia, ale także przebieg i tempo
procesów biopsychicznych. Potwierdzona w wielu badaniach naukowych pewna swoistość
psychiczna kobiet wpływa na ich sposób poznawania i przeżywania świata oraz na uprawiane
aktywności i style życia [Macierz 2010, s. 145-146].

W fazie starości występuje wiele zdarzeń, tzw. zdarzeń krytycznych, które sprawiają,
że w okresie starości następuje przewaga strat nad zyskami. Zdarzenia krytyczne to m.in.:
utrata zdrowia, kondycji i atrakcyjności fizycznej, utrata bliskich osób, utrata statusu społecz
nego i ekonomicznego, utrata poczucia przydatności i prestiżu, zbliżająca się perspektywa
śmierci [Straś-Romanowska 2002, s. 267].

44
W 1983 ro~ Świato~e Zrz~szenie na '.ze~z ~sób Starszych wydało oświadczenie, według którego za oso

by starsze uważa się ludność w wieku 60 lat 1 więcej.
45

Przypomina o ~ym ch~ciażby w~pomnian~ w:ześniej moment przejścia na emeryturę i przerwania pracy
zawodowej, który związany Jest właśnie z tym w~ekiem kalendarzowym, umownie określającym próg starości.

46
Zdanie_m ~iekt_órych na,ukowcó~, _w przeb1e~u ~tarości :nożna '_:'Yróżnić dwa okresy: wczesną starość (do

75. roku _życ1~) 1 póz~_ą starosć (~owyzeJ 75. ro~~ zyc1~)_ [Pęd1ch l 99J, s_- 917]. Inną klasyfikację starości zapro
ponowali genatrzy kiJo_wscy, ktorzy wyo~rębruh _w ruej trz~ okresy: wiek podeszły (między 60. a 74. rokiem
życia), wiek sta:czy (rruędzy 75. a 90. ro~em życia) oraz wiek sędziwy, zwany także długowiecznością (powy
żej 90. roku życia) [Pędich 1995, s. 917; Binczycka-Anholcer 1997, s. 131].

47
W amerykańskiej literatu~ze gerontologicznej popularny jest podział zbiorowości seniorów na trzy grup :

„młodych starych" (osoby w wieku 65-74 lata), ,,starych starych" (75-84 lata) i „najstarszych starych" (85 lat
i więcej).
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W związku ze zdarzeniami i trudnymi sytuacjami, występującymi w fazie starości,
psychologowie określili zadania rozwojowe jakie towarzyszą tej fazie życia. Do zadań rozwo
jowych osób starszych należy pogodzenie się z nieuchronnością procesu starzenia, zaakcep
towanie własnej zależności, pogodzenie się ze zmianami biologicznymi w organizmie czło
wieka starszego i z obniżeniem sprawności fizycznej, akceptacja swojej przeszlości'", Susuł
kowska [1989] za istotne zadanie rozwojowe w starości uważa sporządzenie bilansu życiowe
go, gdy jest on dodatni - człowiek uznaje nie tylko sens wcześniejszego życia, ale i sens sta
rości. A. Kępiński zalicza do tych zadań także odwrócenie uwagi od problemów własnego
ciała na rzecz twórczości i szukania przyjemności w kontaktach z innymi ludźmi [Szatur
Jaworska 2000, s. 46].

Stosunek do starości i do ludzi starych ulegał w procesie cywilizacji przemianom - od
eliminowania ludzi nieproduktywnych w cywilizacjach pierwotnych do systemów zabezpie
czenia bytu przez renty i emerytury, systemów opieki i zapewnienia godnych warunków ży
cia. Znane są plemiona zabijające osoby zniedołężniałe, plemiona koczownicze pozostawiają
ce starych ludzi bez opieki na pastwę głodu czy dzikich zwierząt. Zdarzało się, że współple
mieńcy (np. Indianie), zwłaszcza kiedy doskwierał im głód, porzucali swoich seniorów,
a nawet oczekiwali od nich samobójstw lub wręcz śmierci. Znane są jednak także zachowania
wobec starych ludzi pełne szacunku i czci, np. w Chinach, starożytnej Grecji czy Egipcie
[Piotrowska-Breger 2004; Nowicki 2010, s. 43-53].

Na zaraniu dziejów nad człowiekiem dożywającym wieku starości wisiał nieubłagany
wyrok śmierci: z największym trudem utrzymujących się przy życiu w gromadach ludzkich
nie było miejsca dla jednostek, które wskutek fizycznego wyczerpania przestały być pełno
sprawnymi uczestnikami walki o zdobycie pożywienia dla gromady. Krzywicki [1893, s. 47],
odtwarzając stosunki w czasach prehistorycznych i wczesnohistorycznych, pisał: Człowiek
dojrzały, jako znawca okolic i posiadacz długoletniego doświadczenia życiowego, był przed
miotem poszanowania w hordzie pierwotnej. Wiedział, kiedy i gdzie dojrzewają płody, jak
pojmać rybę, w jaki sposób upolować zwierzynę itd., i dzięki tej wiedzy stanowił jedno z naj
pierwszych spoideł społecznych. Lecz z nastąpieniem starości, kiedy siły odmawiały posłu
szeństwa, pamięć zaś służby, i zapas wiedzy owej stawał się nieużytecznym, niedołężnego
starca rzucano na pastwę losu.

W najstarszym piśmiennictwie podkreślana jest szlachetność, mądrość i dostojeństwo
starców, którzy im dłużej żyją, tym bardziej zasługują na szacunek i uznanie. Patronują im
patriarchowie, których zdumiewająco długie życie jest oznaką błogosławieństwa Bożego49

.

Długie życie było oznaką przychylności Bożej, natomiast brak starców to znak przekleństwa
ciążącego nad rodziną. Sędziwych ludzi powszechnie poważano, opiekowano się nimi i li
czono się z ich zdaniem, otaczając ich niemal religijną czcią. Wraz z upływem czasu zmianie
ulegała przede wszystkim ocena długości życia.

Słabnięcie ludzi starych w narodzie wybranym ukazuje Stary Testament, którego księ
gi powstawały około tysiąc lat [Kracik 2000]. Pięcioksiąg eksponuje rolę starszyzny w życiu

48 Por. np.: [Susułkowska] 989, Wiśniewska-Roszkowska 1989, s. 209-213, Łój, 2001].
49 Biblijnym przywódcom sprzed potopu przypisuje się nadzwyczajną długowieczność: Adam żył jakoby 930

lat, Set - 912, Enosz - 905, Matuzalem - 969, Noe - 950.
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koczowniczych klanów hebrajskich. Patriarchowie są długowieczni, starsi składają ofiary,
kierują, radzą, sądzą. Są świadkami przeszłości i stróżami tradycji. W epoce królów stają się
ich doradcami. Społeczne poważanie seniorów, honorowanie ich zdania, uznawanie pierw
szeństwa poświadczone zostało na wielu kartach wcześniejszych ksiąg Starego Testamentu.
W V wieku przed Chrystusem sytuacja się zmieniła - zmniejszyło się polityczne i sądownicze
znaczenie starszych, a długość życia przestała być podstawą autorytetu i znakiem błogosła
wieństwa Bożego.

Problemami starości i starzenia się _człowieka poświęcano dużo uwagi w starożytno
ści50. Dążono do zrozumienia procesu starzenia się i starano się zahamować ten proces. Staro
żytni filozofowie szukali przyczyn starości i analizowali wady i zalety wieku podeszłego.
Starość była szanowana, lecz traktowana nieco odmiennie w zależności od zainteresowania
problemami starości w obrębie kuJtur egipskiej, azjatyckiej i europejskiej. Starożytna kultura
europejska kultywowała młodość, J?iękno ciała i zdrowie, zaś starość traktowała z wielkim
szacunkiem. Bardzo ceniono mądrość starców, dając im prawo do podejmowania ważnych
decyzji państwowych i społecznych. Ale mimo to uważano, że starość jest smutnym i trud
nym okresem życia. Kultura starożytna często kojarzona jest z rządami ludzi starszych, zwa
nych gerontokracją, pomimo iż nie wystąpiła we wszystkich państwach. Gerontokracja istnia
ła w państwach greckich o ustroju arystokratycznym, np. w Sparcie i była ona najwyższym
szacunkiem skierowanym do ludzi starych.

Od starożytnych Grecji i Rzymu przez średniowiecze występowały dwie tendencje":
jedną reprezentowali Platon i Cycero, postrzegając ludzi starych jako mądrych, doświadczo
nych, godnych czci i szacunku, ważnych w sprawowaniu sprawiedliwych rządów. Drugą ten
dencję reprezentował Arystoteles, podkreślając wszystkie ciemne strony starości: swarliwość,
skąpstwo, brak odwagi, zbędną ostrożność, ograniczając ich udział we władzach i wyklucza
jąc ich z życia publicznego. Niektóre osoby mogły zapewnić sobie godziwą starość dzięki
posiadanemu bogactwu, ale starość większości była trudna.

Wieki V-IX to czasy wielu kontrastów: słabnąca przydatność bojowa starzejącego się
wojownika mogła znaleźć finał zarówno w spokojnym utrzymaniu przez krewnych, jak i _ bez
porównania rzadziej - w zadaniu śmierci. Bogatsi zapewniali sobie spokojną starość w klaszto
rach, w których w zamian za zapisanie im majątku mieli zapewnione utrzymanie i opiekę. Na
tomiast większość starzejących się biedaków nie miała możliwości zaprzestania pracy i przej
ścia na emeryturę. Przez całe średniowiecze i czasy nowożytne starzejący się biedacy dołączali
do kategorii nędzarzy, przy czym chętniej wspomagano kaleki niż staruszków.

k eM;Ue; wieku wydłużyła się średnia wieku i starzec przestawał być rzadkością.
Zaostrzyła się wówczas rywalizacja pokoleń, a ludzi starych traktowano na równi z chorymi
i nędzarzami [Kracik 2000]. Czasy renesansu to czasy sławiące urodę życia, nawołujące do
korzystania z młodości i niechęcią otaczające ludzi starych. Dopiero w XVIII wieku, gdy
znacznie wzrósł odsetek ludzi starych, zaczęto poświęcać im większą uwagę. Pojawiły się
pierwsze emerytury. Coraz więcej rządów europejskich wypłacało renty wyniszczonym wie-

50 http://pl.shvoong.com/social-sciences/psychology/2112102-gerontologia/ (data dostępu 28.07.2012).
51 Czerniawska O., Starość wczoraj, dziś i jutro, http://kutw.kk.jgora.pl/witryna3/starosc.htm (data dostępu

20.07.2011).
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loletnią służbą wojskowym. Na wzór emerytur wojskowych zaczęli je we Francji otrzymywać
sędziowie i pracownicy poczty. Od lat siedemdziesiątych XIX wieku zaczęto, a dały tupoczą
tek Niemcy, umieszczać starych ludzi w domach pomocy. Rozmaicie formalnie wyglądała
opieka nad starymi ludźmi w poszczególnych krajach europejskich, ale jednak zawsze i wszę
dzie ze starością napływał lęk przed nią samą i lęk przed samotnością [Bois 1996].

Mimo zróżnicowanego podejścia do starości i ludzi starych, na przestrzeni wieków
procesy starzenia i możliwość przedłużania życia wzbudzały zainteresowanie filozofów i le
karzy od zarania dziejów człowieka. Podwaliny współczesnej gerontologii+ stworzył już
Francis Bacon (1561-1626), angielski filozof, twórca klasyfikacji nauk, który podzielił nauki
według kryterium przedmiotu zainteresowań badawczych na: nauki o przyrodzie i człowieku,
twierdząc jednocześnie, że zachodzi potrzeba rozwinięcia nauki specjalnej, proponując jedno
cześnie jej nazwę „o przedłużaniu życia ludzkiego". Postulował, by prowadzić systematyczne
badania nad procesem starzenia się, rozpoznać jego przyczynę. Uważał, podobnie jak medycy
starożytnego Egiptu, że przyczyn starzenia się należy szukać w niehigienicznym trybie życia.
Jednak dopiero dynamiczne zmiany struktury ludności Europy, jakie nastąpiły w połowie
XIX wieku, stały się bodźcem do podjęcia działań naukowych w tej dziedzinie. W 1903 roku
dyrektor Instytutu Pasteura w Paryżu Ilia Miecznikow zaproponował nazwę „Gerontologia"
dla tej dziedziny nauki, która zajmuje się szeroko pojętymi aspektami starzenia się i staro
ści53. W takim ujęciu gerontologia - od pierwszych lat istnienia tego określenia - miała cha
rakter interdyscyplinarny, łącząc różne dziedziny nauk humanistycznych i biologicznych.
Sześć lat później wiedeński. lekarz Ignacy Nasher, pracujący w Nowym Jorku, wprowadził
nazwę „Geriatria", organizując pierwsze na świecie Towarzystwo Geriatryczne.

Do końca I połowy XX wieku proces starzenia, sposoby jego hamowania, badanie
przyczyn utraty sprawności i odporności był przedmiotem wieloletnich badań szczególnie
przedstawicieli nauk medycznych i przyrodniczych. Dopiero XX wiek przyniósł pełny rozwój
gerontologii światowej obejmującej już nie tylko aspekt organiczny, ale też psychologiczny
i społeczny procesu starzenia. Jest to okres, w którym znacznie wzrosła liczba osób star
szych'", a osiągnięcia ówczesnej medycyny, socjologii, psychologii i polityki społecznej dyk
tują konieczność wypracowania różnorodnych form opieki nad ludźmi starszymi.

W Polsce koncepcja wychowania do starości sięga swymi korzeniami XVI i XVII
wieku [Kocimska 2003]. Propagowali ją S. Marycki w dziele „O szkołach, czyli akademiach
ksiąg dwoje" wydanym w Krakowie w 1551 roku i J. A. Komeński w dziele „Pampaedia"
z 1656 roku. Komeński postulował uruchomienie zgodnie z fazami życia ośmiu instytucji
wychowawczych, w tym „szkołę starości" (Schola Senii) i „szkołę śmierci" (Schola Mortis).

52 Gerontologia - nauka o procesach starzenia się (http://p1.wikipedia.org/wiki/Gerontologia) (data dostępu
28.07.2012).

53 Historia polskiej myśli gerontologicznej i polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, http://www
.gerontologia.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2... (data dostępu 20.07.2011).

54 Na podstawie dostępnych źródeł uważa się, że pięć tysięcy lat temu człowiek żył około 20 lat. Czas życia
człowieka zmieniał się na przestrzeni lat. Na proces ten miał niewątpliwie wpływ rozwój cywilizacji. Przeciętny
czas życia człowieka w XX wieku wydłużył się prawie o połowę. Na początku 1900 r. średnia długość życia
w USA dla mężczyzn wynosiła 48 lat, zaś dla kobiet 51 lat. k 1996 roku wynosiła ona 72 lata dla mężczyzn i 79
dla kobiet.
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k wieku XX propagatorem edukacji do starości w Polsce był pedagog i wychowawca
Aleksander Kamiński [1974, 1978]. Podkreślając związki między pedagogiką społeczną
a gerontologią, głosił, że w każdej fazie życia można być użytecznym i aktywnym przez
twórcze traktowanie młodości i doroslości".

k śród polskich pedagogów refleksje i badania naukowe w obszarze zagadnień doty
czących starości i starzenia się podejmują najczęściej i najszerzej andragodzy". To gruntuje
też tezę, że starość jest ostatnim okresem dorosłości, zwanym późną dorosłością, a człowiek
starszy nadal jest człowiekiem dorosłym i jako taki jest przedmiotem-podmiotem zaintereso
wania andragogiki. Andragogiczne badania nad procesami starzenia się i starością, uwzględ
niające szeroki psychospołeczny, kulturalny i cywilizacyjny, a nade wszystko edukacyjny
kontekst życia człowieka w wicku senioralnym, liczą sobie już prawie trzydzieści lat, choć ich
pierwotnej genezy należy dopatrywać się już w refleksji naukowej twórczyni polskiej andra
gogiki - H. Radlińskiej 57

, która, opisując człowieka dorosłego jako uczestnika działalności
oświatowej i osobę uczącą się, nie pomijała także okresu starości. Kontynuator jej myśli na
ukowej A. Kamiński, w swej refleksji z zakresu pedagogiki społecznej, szczególnie wyraźnie
uwypuklił wątek gerontologiczne-wychowawczy. Uznany został za twórcę na polskim grun
cie koncepcji wychowania do starości.

, Początku „klasycznej" andragogicznej refleksji i badań nad starością i starzeniem się
należy doszukiwać się w końcu lat siedemdziesiątych XX wieku i łączyć je z nazwiskiem
Olgi Czerniawskiej [1998, 2000, 2007]. Lata osiemdziesiąte ubiegłego wieku przyniosły już
wyraźny rozwój andragogicznej myśli gerontologicznej, co wyrażało się liczniejszymi publi
kacjami, wyraźnymi gerontologicznymi wątkami obrad konferencji andragogicznych, a nawet
doktoratem z zakresu gerontologii edukacyjnej. Lata dziewięćdziesiąte jeszcze bardziej inten
syfikują te badania, w które włącza się licznie kolejne pokolenie polskich andragogów.

Zainteresowania andragogów problematyką gerontologiczną obecnie są już znaczące.
Andragodzy z dużym zainteresowaniem i zapałem badawczym odnieśli się do ostatniej z faz
życia człowieka dorosłego, jaką jest późna dorosłość, zwana powszechnie starością. Można
śmiało stwierdzić, że gerontologiczna myśl A. Kamińskiego, na przestrzeni ponad trzydziestu
lat, zyskała licznych kontynuatorów w środowisku polskich andragogów. Podejmowana jest
przez nich wieloaspektowa refleksja nad starością i starzeniem się w kontekście rozwoju
i edukacji człowieka w okresie późnej dorosłości, realizowane są wielowątkowe badania do
tyczące aktywności społecznej, kulturalnej i edukacyjnej człowieka starszego. Liczne są pu-

55 Kamiński twierdził też, że _sposób: w jaki ludzie starsi traktowani są przez otoczenie, zależy od nich sa
mych, od ich wyglądu, zachowama; głosił hasło: dodajmy życia do lat, a nie lat do życia!

56 Andragog - osoba, która planuje i ?rganizuje _działaln?ść dydaktyczno-wychowawczą w różnych placów
kach i instytucjach; bada zapotrzebo_wa~1e e_dukacyJne ludzi do~·os_łych _w różnych fazach ich rozwoju; pomaga
i dorad_za ~sobom zagrozonym marginalizacją społeczną w podjęciu działań edukacyjnych przeciwdziałających
temu zjawisku.

~
7

H~len~ Radlińs_ka (187~-:-1954) - twórczyni pedagogiki społe?znej w Polsce. Jej najważniejsze publikacje
z tej dziedziny to m.m.: Radlmska H., Stosunek wychowawczy do srodowiska społecznego: szkice d 'k'

935 R dlir k H o, · d z pe agogt ispołecznej, Warszawa 1 ; a ms a ., swtata orosłych: zagadnienia _ dzieje _ [ormy _ p .,. . _
· · 947 R dl'' k H E · · · · rdcowmcyćh4eę9UeS{e- Warszawa 1 . a 1~s a ., gramin z pedagogiki społecznej: przegląd treści wykładów, Łódź

1951. Radlińska H., Pisma pedagogiczne, T. 1-3, Wrocław 1961.
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blikacje w tym zakresie, tak pozycji zwartych, jak i artykułów58
. Powołano serię wydawniczą:

„Biblioteka Gerontologii Społecznej". Podjęto także inne działania organizacyjne, mające za
zadanie łączenie wysiłków badawczych tego środowiska. Zapoczątkowano cykl konferencji
naukowych mających służyć bieżącej wymianie myśli naukowej, podejmowaniu wspólnych
przedsięwzięć badawczych, projektów praktycznych i dydaktycznych oraz działań wydawni
czych, sprzyjających rozwojowi i popularyzacji wiedzy o starości i starzeniu w środowisku
naukowym, wśród studentów oraz wśród ogółu społeczeństwa.

2.3. Problemy wieku starszego. Miejsce człowieka starego w rodzinie
i społeczeństwie

Powszechnie uważa się, że starzenie się człowieka jest procesem bardzo złożonym,
dotyczącym zarówno biologicznych, psychologicznych, jak i społecznych aspektów życia:
struktury i funkcjonowania organizmu oraz przystosowania się jednostki [Kowalewska i in.
2005, s. 9-26]. Wraz z upływem czasu budowa i funkcje organizmu słabną, a sam przebieg
tego procesu jest w znacznym stopniu zindywidualizowany, zmienia się pozycja człowieka
w społeczeństwie, jego przystosowanie do środowiska i innych ludzi zostaje naruszone.
Zmieniają się nie tylko postawy społeczne i cechy osobowości, zmiany zachodzą również
w zdolnościach sensorycznych i sprawnościach motorycznych, a także w innych właściwo
ściach fizjologicznych i psychicznych. Wiek wpływa również na motywację, percepcję
i emocje, inteligencję, możliwości twórcze w dziedzinie sztuki i nauki, wreszcie na osiągnię
cia we wszystkich sferach działalności człowieka [Bromley 1989, s. 17-19].

Istnieje wiele teorii dotyczących biologicznej istoty starzenia się - sformułowano po
nad trzysta hipotez określających przyczyny starzenia się człowieka. Z teorii tych wynika, że
odpowiedzialność za starzenie się organizmu wynika z trzech grup czynników: z „zaprogra
mowania" genetycznego, wpływu środowiska i stylu życia59

.

Wczesna starość i związane z nią wycofywanie się z życia i pracy zawodowej mogą
być porównywane z okresem dojrzewania i wiekiem młodzieńczym. Zachodzą wówczas głę
bokie przemiany biologiczne, a także zmiany w stosunkach między jednostką a społeczeń
stwem. Jako egzogenną przyczynę wielu problemów wieku młodzieńczego uznaje się na ogół
nieprawidłowe sytuacje społeczne. Natomiast nieprawidłowości systemu społecznego zalicza
się do jednego z głównych źródeł złego przystosowania się i trudności ludzi starszych
[Bromley 1989, s. 81]. Jako przyczyny złego przystosowania się ludzi starszych do funkcjo
nowania w społeczeństwie Bromley podaje m.in.: niewystarczającą wysokość emerytur, złe
warunki materialne, niepewność dalszego zatrudnienia, dokuczliwe stosunki międzyludzkie
czy brak poradnictwa psychiatrycznego.

Starość jest tak samo istotną fazą naszego życia, jak każda inna. Jednak, jak zauważa
Semków [2002], współcześnie jest ona spostrzegana w sposób bardzo zróżnicowany. Jeszcze

58 Zob. np.: [Fabiś 2005, 2007, 2008, Szatur-Jaworska i in. 2006, '!';1/ardowska-Rajewska 2007, Konieczna
Woźniak 2008, Hill 2009].

59 Interesujący przegląd wybranych biologicznych teorii starzenia się człowieka zawiera praca Szaroty:
[2004, s. 37] oraz artykuł Vetulani [2007, s. 109-138].
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w połowie XX wieku dość rozpowszechniony był pogląd, że starość jest mniej wartościo
wym, niż wcześniejsze, okresem życia ze względu na pogłębiający się deficyt sił witalnych
człowieka i jego degradację biologiczną. Natomiast na przełomie XX i XXI wieku próbuje się
nadać starości nowy wymiar, eksponując jej rangę związaną z różnymi aspektami wartościo
wego i satysfakcjonującego funkcjonowania jednostki w finalnej fazie życia'".

Przejście na emeryturę, często określane jako próg starości, wiąże się ze stopniową utra
tą ról - a zwłaszcza centralnej, jaką jest rola pracownika. Zmiany te dotyczą również jego oto
czenia społecznego. Człowiek starszy bierny za~odowo przestaje się realizować m.in. w rolach:
członka zespołu pracowniczego, zwierzchnika lub podwładnego. Zmienia się w związku z tym
sytuacja człowieka starszego w rodzinie61

. W analizie ról społecznych osób starszych odgrywa
ją duże znaczenie takie kategorie społeczno-demograficzne jak typ gospodarstwa domowego,
w którym pozostaje osoba starsza, a także stan cywilny tej osoby.

„Początkująca" niejako w roli seniora jednostka znajduje się w sytuacji wyjątkowo
trudnej, albowiem wraz z rozwijającą ·się w sposób naturalny socjalizacją retrogresywną nie
ulegają wyeliminowaniu potrzeby do tej pory istotne w jej życiu (np.: potrzeba bycia aktyw
nym, potrzeba bycia z innymi oraz bycia pożytecznym dla innych) - przybierają one zapewne
jedynie inny wymiar, zakres i natężenie [Tokaj 2005, s. 41-48]. Negatywną konsekwencją tych
zmian życiowych może być (ale nie musi) poczucie bezsensu, izolacji społecznej, obniżenia
własnej wartości, związane z odczuwaną utratą dotychczasowej pozycji i roli społecznej. Poja
wienie się dużej ilości „wolnego czasu", w połączeniu z częstym brakiem umiejętności gospo
darowania nim, może wywołać uczucie monotonii, nudy, braku perspektyw rozwojowych.

Dla wielu seniorów odejście na emeryturę stanowi wydarzenie zajmujące wysoką po
zycję w skali najbardziej stresogennych wydarzeń życiowych [Bryant i Dolman 1997, s. 130],
zaś sama sytuacja, według Czerniawskiej [2000, s. 132], oznacza sytuację przemiany62

. Zda
niem Staręgi-Piasek [1988, s. 49], adaptacja do starości jest aktywnym procesem zmierzają
cym do przystosowania zarówno siebie do określonych sytuacji zewnętrznych, jak i sytuacje
zewnętrzne do swoich możliwości i zmian jednostkowych. Natomiast adaptacja na starość, to
akceptacja rytuału kulturowego, spełnianie zgodnych z nim oczekiwań. Jest to stan, który
potocznie określa się jako pogodzenie się z losem.

Wawrzyniak [2009, s. 342] uważa, że współcześnie emeryci stanowią w naszym kraju
obszar próżni socjologicznej - na określenie stopnia zaangażowania się osób trzeciego wieku

60 Powszechne przygotowanie się do starości stanowi nowe wyzwanie dla współczesnych społeczeństw. Za
sadnicze znaczenie w procesie edukacji do dobrego i świadomego przeżywania starości ma motywowanie ludzi
do aktywności zarówno fizycznej, jak i intelektualnej. Psychologia gerontologiczna udowodniła bowiem, że
utracony w wyniku zaniedbań potencjał umysłowy może być na nowo zaktywizowany poprzez celowy trening.

61 Piotrowski [1973, s. 25] ujmuje to w następujący sposób: Osoby dotychczas aktywne zawodowo stają się
zawodowo bierne, producenci-dawcy przemieniają się w biorących. W rodzinie - do niedawna żywiciele, opie
kunowie i wychowawcy swych dzieci, obdarzeni autorytetem, sami zaczynają potrzebować pomocy i opieki, tra
cąc wiele na znaczeniu. Następuje więc swoiste odwrócenie ról.

62 Jałowiecki [1973, s. 83-84] wyróżnił kilka faz życia na emeryturze: I faza, trwająca około roku, to czas,
kiedy aktywność osób kierowana jest na realizację funkcji rodzinnych, II faza, trwająca zazwyczaj kilka lat, to
czas, kiedy powraca się do dawnych form aktywności i zainteresowanie zostaje przeniesione na inne niż rodzina
grupy społeczne. Z kolei III faza to czas ponownej koncentracji na życiu rodzinnym, w tej fazie najczęściej na
stępuje wycofanie z życia społecznego, traci się coraz więcej przyjaciół i krewnych, czasami to okres izolacji od
rodziny na własne życzenie, bądź na skutek odrzucenia.
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w działania w sferze kulturalnej, kulturotwórczej, społecznej, turystycznej, charytatywnej,
woluntarystycznej. Coraz bardziej zauważana jest izolacja strukturalna od działań zawodo
wych, lokalnych. Rynek pracy niechętnie i rzadko zatrudnia osoby w wieku 50 lat i więcej,
czyli będące jeszcze w przedpolu starości. Również starzejący się obywatele chcą odejść na
emeryturę „tak szybko, jak to mcżliwe't'", co sprawia, że w Polsce następuje spadek aktywno
ści zawodowej wśród osób w wieku przedemerytalnym.

Zdaniem Wiśniewskiej-Roszkowskiej [1989, s. 57-59], reakcje ludzi na starość są
bardzo zróżnicowane i zależą głównie od ogólnych cech psychiki człowieka, jego tempera
mentu i nastawienia uczuciowego'". Zależą one również od czynników zewnętrznych, oto
czenia kulturowego i społecznego człowieka. Można wyróżnić w tym względzie dwa rodzaje
postaw ludzi starszych. Pierwszą z nich jest postawa akceptująca starość, ponieważ ... sporo
jest i takich osób, które umieją spojrzeć na starość rozsądnie i spokojnie ją zaadoptować.
Adaptacja ta wyraża się, przede wszystkim w tym, że nie odstają od życia, dbają o swój wy
gląd zewnętrzny, potrafią nie sprawiać sobą kłopotu, nie wydają się śmieszni czy dziwaczni,
nie budzą politowania. W miarę możności starają się być użyteczni. Interesują się profilaktyką
geriatryczną, dążąc do wprowadzenia w życie jej zasad. Natomiast drugi rodzaj postaw zwią
zany jest z reakcją otoczenia polegającą na tym, że u osób ...w starszym wieku rozsądek i kry
tycyzm często szwankują, łatwo w takim czy innym zachowaniu się przebrać miarę, co zwraca
uwagę otoczenia i powoduje, że za plecami staruszka ludzie wzruszają ramionami i znacząco
pukają się w czoło.

Zdaniem Susułkowskiej [1989, s. 288], przejście na emeryturę przeżywane jest bardzo
indywidualnie, może być zarówno wstrząsem i poczuciem zagrożenia, jak i zadowoleniem
z nowej sytuacji życiowej. Wszystko to zależy od takich czynników jak: struktura osobowo
ści, stosunek do pracy zawodowej i aktualna sytuacja człowieka starego, tzn. warunki mate
rialne, mieszkaniowe i sytuacja rodzinna. Wnioski z badań tej autorki mówią także o tym, że
kobiety lepiej niż mężczyźni adaptują się do ernerytury'f.

63 Gazeta Wyborcza, 18.09.2008, s. 4.
64 Cichocka [1995, s. 79-94] wskazuje, że typowy człowiek stary ma niskie poczcie jakości życia, rozumiane

jako emocjonalna ocena tego, co zrobiłem, robię i będę robił ź życiu. Cross, wyodrębniając charakterystyczne
postawy okresu starości, przyjął jako punkt wyjścia periodyzację okresu późnej dorosłości. Do postaw występu
jących w okresie między 57.-64. rokiem życia zaliczył: tolerancję różnorodności uczuć i relacji z ludźmi, wzra
stającą ważność roli małżonka oraz większą akceptację własnego ,ja". Typowymi postawami osób wchodzących
w okres refleksji nad życiem, tj. w wieku powyżej 67 lat są, według Crossa,: postawa retrospektywna przejawia
jąca się przeglądem dokonań życiowych, postawa prospołeczno-afiliatywna, która charakteryzuje się pragnie
niem dzielenia się z innymi codziennymi troskami i radościami, postawa działania na rzecz rodziny (rodzina jest
najważniejsza) oraz postawa tanatocentryczna traktująca śmierć jako nową formę istnienia [Zych 1999, s. 147].

Ciekawe rozważania na temat postaw ludzi starszych wobec własnego starzenia podają również BrornJey
[Zych 1999, s. 145-147] i Neugarten [Olszańska 2011]. Typologia Neugarten pokazuje, że osoby starsze mogą
być nadal aktywne, a będąc starym można się dalej rozwijać, a nie tylko zamknąć się w dornu i oczekiwać na
koniec życia. Dzięki dużej ilości czasu wolnego zająć się można rzeczami, które się lubiło we wcześniejszych
okresach życia, bądź można poszukać sobie zupełnie nowych zainteresowań i pogłębiać swoją wiedzę.

65 Dla kobiet źródłem zadowolenia z przejścia na emeryturę jest np. możliwość poświęcenia większej ilości
czasu na zajęcie się rodziną i domem, możliwość częstszego odpoczynku czy brak stresu związanego z pracą
zawodową. Różycka [197 J, s. 33-39], opisując zachuwania starszych, kobiet, wyróżniła trzy typy zachowań:
„młode" - energicznie broniące się przed starością, starają się być młode, modne i atrakcyjne, charakteryzują się
korzystną sytuacją materialną; ,,stare" - nie wykazujące żadnej aktywności ani inicjatywy poza codziennym
wykonywaniem zwyczajowych obowiązków, są zgaszone, ponure, znajdują się w niekorzystnej sytuacji mate-
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Proces starzenia zależy w dużym stopniu od tego, w jaki sposób człowiek odnajdzie
się w nowych rolach życiowych, jakie będzie jego miejsce w rodzinie i jakie postawy wobec
ludzi starych panują w społeczeństwie, w którym żyją. Na proces starzenia ma wpływ posta
wa, jaką człowiek przyjmie w stosunku do tego okresu w życiu. Specjaliści różnych dziedzin,
zajmujący się badaniem okresu starzenia, przedstawiają różne podziały postaw psychicznych
ludzi starych. Zdaniem J. Vanier, istnieją dwa podstawowe sposoby starzenia. Pierwszy spo
sób realizują ludzie, którzy cały czas tkwią w przeszłości i krytykują wszystko i wszystkich.
Ich charakter odpycha młodych - pozostają srp.utni, samotni. Drudzy świadomi swoich ogra
niczeń próbują w tym okresie odnaleźć nową młodość. Są to istoty łagodne i litościwe, są
symbolami współczucia i przebaczenia [Zych 1999, s. 20]. Postawa człowieka wobec starze
nia jest wypadkową wielu czynników, takich jak: stan zdrowia, aktywność, poziom i styl ży
cia, zaspokojenie potrzeb na godziwym poziomie. Ważne jest, aby człowiek w starszym wie
ku czuł satysfakcję z życia, gdyż jej ~rak powoduje pogorszenie się zdrowia we wszystkich
jego płaszczyznach.

Interesujące rozważania na temat starości, a szczególnie w aspekcie ageizmu66, zawarł
w swej pracy Szukalski [2004, s. 11-15]. Autor definiuje ageizm jako ...zestaw przekonań,
uprzedzeń i stereotypów mających swe podstawy w biologicznym zróżnicowaniu ludzi, związa
nym z procesem starzenia się, które dotyczą kompetencji i potrzeb osób w zależności od ich
chronologicznego wieku. Sposoby przystosowania się seniorów do tego zjawiska przedstawia

jako:
1. Podporządkowanie się oczekiwaniom środowiska związanym z wiekiem, co naj-

częściej oznacza ograniczenie zaangażowania się w kontakty z otoczeniem lub wycofanie się
z pełnionych ról społecznych.

2. Obronę przed stereotypami, co przyjmuje postać nieuznawania siebie jako osoby
starszej oraz podejmuje próby podtrzymywania atrakcyjnego wyglądu za pomocą farmaceu
tyków, kosmetyków, ubioru, stylu życia, ćwiczeń fizycznych itp.

3. Budowanie kontaktów społecznych na bazie segregacji ze względu na wiek. Przy
kłady działalności takich instytucji to: koła emerytów czy w przypadku USA organizowanie
gmin, w których zamieszkują tylko osoby powyżej pewnego wieku.

4. Izolację, życie w samotności z ograniczeniem kontaktów ze światem zewnętrznym
do minimum, alkoholizm, nadużywanie leków i środków odurzających, choroby umysłowe
i w ostateczności samobójstwa.

5. Czynne przystosowanie się do ageizmu poJega na aktywnych próbach eliminacji
jego przejawów zarówno w postaci dyskryminacji instytucjonalnej, jak i indywidualnej.
W tym przypadku najskuteczniejszy jest osobisty kontakt pomiędzy osobami uprzedzonymi
a seniorami.

rialnej; zachowanie pośrednie - zawierające elementy zachowań kobiet z dwóch poprzednich grup, w pewnych
dziedzinach kobiety wykazują aktywność i zainteresowanie, a w innych pozostają bierne.

66 Ageizm (ang. agism i ageism, od age - wiek) - dyskryminacja ze względu na wiek Najczęściej, choć nie
zawsze, dotyczy problemów na rynku pracy (tak z jej znalezieniem, jak i utrzymaniem). Widoczny jest także w
lekceważącym traktowaniu osób starszych oraz braku oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. W Polsce ofiarami
ageizmu najczęściej padają kobiety po 35. roku życia oraz mężczyźni po 45., http://pl.wikipedia.org/wiki
/Ageizm (data dostępu 25.07.2012.) Na atemat ageizmu można przeczytać m.in. w: [Kitlińska 2006, Stuart
-Hamilton 2006, Woźniak-Hasik 2007, Szatur-Jaworska 2008].
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Istnieje wiele koncepcji wyjaśniających proces adaptacji do starości. Część z nich
przedstawia starość jako fazę życia, w której należy wycofać się z przynajmniej części inte
rakcji społecznych po to, by móc nadal się rozwijać. Inne koncepcje przedstawiają starość
jako fazę życia, w której należy pozostać aktywnym tak długo, jak tylko pozwala na to stan
zdrowia człowieka67

.

Wpływ na wizerunek człowieka starszego mają też stereotypy68 dotyczące starości ja
ko fazy życia, a także dotyczące cech i zachowań ludzi starszych. Te stereotypy, zdaniem
niektórych uczonych, mają wpływ na kształtowanie się postawy wobec osób starszych, a tak
że postawy wobec własnej starości69. Najważniejsze cechy społecznego wizerunku emerytów
przedstawiane w tzw. stereotypach negatywnych to: bierność spowodowana zmęczeniem ży
ciem zawodowym, niezaradność, bezużyteczność, chorowitość, zależność od pomocy i rady
innych. Ludzie starsi najbezpieczniej czują się w roli dziadków?" (rodziców, teściów), bo
w takich rolach najchętniej widzi ich reszta społeczeństwa. Powszechny jest stereotyp głoszą
cy, że starość jest na niańczenie wnuków. Przeciwieństwem tego są określenia funkcjonujące
w stereotypach pozytywnych, takie jak: aktywność niezależna od wieku i wiążące się z nią
pełne uczestnictwo w życiu społecznym, doświadczenie i mądrość. Wyniki wielu badań em
pirycznych dowodzą, że ·stereotypy człowieka starszego podkreślają izolację, samotność, za
leżność i potrzebę pomocy. Podobnie w literaturze gerontologicznej obraz człowieka starsze
go jest negatywny, oparty na uogólnieniach, nie zawsze zgodnych z rzeczywistością71.

Istnieje teza, że kulturę społeczeństwa można ocenić według jego stosunku do ludzi
starszych. Stereotyp człowieka starszego w Polsce utożsamiany jest na ogół z wizją klęski,
a ludzie młodzi na nieuniknioną starość patrzą z lękiem. Wiąże się to z modą na młodość oraz
niewystarczającym zakresem edukacji w tym względzie. Istniej uzasadniona obawa, że roz
wój współczesnej gerontofobii będzie przebiegał w kierunku przejawiającym obojętność
i brak zrozumienia dla osób starszych, wymagających pomocy, opieki i miłości. O starości
często mówi się jako o zniedołężnieniu, schorowaniu, potrzebie korzystania z pomocy innych.
Takie nastawienie niekorzystnie wpływa na kształtowanie społecznych postaw wobec staro
ści, jak i na samopoczucie tych, którzy przekroczyli próg wieku emerytalnego [Zdziebło
2008, s. 65].

67 Więcej na ten temat np.: [Rembowski 1984, s. 33-35, Bromley 1989, s. 85-87, Łój G 2001, s. 21-22, Ha
licka 2002 s. 144, Stras-Romanowska 2002, s. 268].

68 Pojęcie stereotypu wprowadził do nauki amerykański socjolog Lippman. Pojęcie stereotypu dorozumiane
może być jako: Funkcjonujący w swiadomosci społecznej skrótowy, uproszczony i zabarwiony wartościująco
obraz rzeczywistości odnoszący się do rzeczy, osób i grup społecznych, instytucji itp. Często oparty na niepełnej
lub fałszywej wiedzy o świecie, utrwalony jednak przez tradycje i nie ulegający zmianom [Słownik Języka pol-=s: 2009].

'9 Więcej na temat stereotypów piszą Młyniec [1998] i Zych [1999].
70 Interesujące rozważania na temat pełnienia roli dziadków przez osoby starsze zawiera artykuł Sendyk

[2010, s. 151-158].
71 Susułkowska ll989, s. 48-49] przytacza badania przeprowadzone przez E. Burgess, według której stereo

typ starości w społeczeństwach zachodnich przedstawia emerytów jako biernych i odpoczywających po długiej
pracy, a istniejące normy społeczne pozwalają im tylko na ograniczoną aktywność. Badania Susułkowskiej do
wodzą również, że o rzeczywistym stereotypie starości można mówić jedynie w odniesieniu do środowiska wiej
skiego, w którym istnieje uproszczony i powierzchowny obraz starości jako bezużytecznej i kłopotliwej dla
otoczenia. Natomiast w środowisku miejskim obraz człowieka starszego jest bez porównania bogatszy, bardziej
zróżnicowany i podlega wraz z wiekiem licznym zmianom, nasuwającym przekonanie, że należy tu mówić
o postawie, nie zaś o stereotypie w znaczeniu zgodnym z definicją tego słowa.
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Badania prowadzone przez Centrum Badania Opinii Społecznej w 2000 roku na temat
„Polacy wobec ludzi starych i własnej starości" pozwoliły na wyciągnięcie następujących
wniosków [Polacy wobec... 2000]:

_ prawie co drugi dorosły Polak (45%) zna osobiście kogoś, kto z racji starszego wie
ku ma trudności z wykonywaniem samodzielnie niektórych codziennych czynności, natomiast
co czternasty (7%) przyznaje, że sam ma obecnie tego typu problemy;

_ ponad jedna czwarta respondentów (29%) niesie pomoc ludziom dotkniętym uciąż
liwościami wieku sędziwego. Co dwudziesta osoba potrzebująca wsparcia (5%) nie uzyskuje
jednak żadnej pomocy;

- ludzie starzy mogą liczyć przede wszystkim na pomoc najbliższej rodziny. Istnieje
także wyraźnie zaznaczająca się solidarność sąsiedzka. Znajomi i przyjaciele rzadziej dają
oparcie osobom w podeszłym wieku, natomiast zdecydowanie najmniej pomagają instytucje
powołane do jej niesienia;

- pomoc kierowana do ludzi starych zaspokaja znaczny zakres ich potrzeb. W istot
nym stopniu niezaspokojone zostają jednak potrzeby finansowe, brak jest również dostatecz
nego wsparcia społecznego w zakresie poradnictwa dla seniorów. Odnotowujemy ponadto

, symptomy nadopiekuńczości ze strony osób pomagających;
- jedynie co piąty ankietowany (20%) chciałby na starość mieszkać wspólnie z rodzi

ną, natomiast ponad połowa (57%) wolałaby mieszkać we własnym mieszkaniu i tylko doraź
nie korzystać z pomocy osób bliskich, w tym również rodziny. Jedna szósta respondentów
(17%) wybiera takie rozwiązania, z których żadne w zasadzie nie wymaga pomocy ze strony
bliskich;

- zdaniem respondentów, ludzie starzy w Polsce traktowani są bardzo różnie. Życzli
wy stosunek do ludzi w podeszłym wieku ankietowani najczęściej dostrzegają w rodzinie
(69%), w środowisku sąsiedzkim (64%) oraz w parafii (58%), rzadziej - w sklepach (44%),
placówkach służby zdrowia (39%), w byłym miejscu pracy (36%) oraz kolejno: w urzędach
(27%), w środkach komunikacji (22%) i na ulicy (21 %);

- środowisko młodzieżowe postrzegane jest jako mało życzliwe wobec seniorów
(25% opinii pozytywnych).

z przedstawionych badań wynika, że w Polsce nadal dominuje dyskryminujące podej
ście do osób z powodu ich wieku zarówno wśród młodych, jak i dorosłych. Potwierdzają to
również kolejne badania CBOS [Czy zmienia się ... 2007] przeprowadzone w 2007 roku,
z których wynika, że największą życzliwością osoby starsze cieszą się we własnych rodzi
nach, następnie wśród sąsiadów oraz we wspólnotach parafialnych (rys. 2.1).

Środowiska te wyróżniają się życzliwością, jednak nawet w nich spora grupa bada
nych dostrzega dystans wobec seniorów. Nieco lepsze niż w 2000 roku są także opinie O trak
towaniu osób w podeszłym wieku w ich byłym miejscu pracy oraz w placówkach handlo
wych, a także w odnoszeniu się do osób starszych na ulicy (co jednak nadal oceniane jest bar
dzo krytycznie). Utrzymały się natomiast negatywne opinie o stosunku do seniorów w pla
cówkach służby zdrowia oraz na ulicy i w środkach komunikacji (środowisko to należy do
szczególnie źle ocenianych). Równie krytycznie postrzegane są też postawy młodzieży wobec
ludzi starszych. Należy jednak podkreślić, że sami seniorzy (badani w wieku 65 lat i więcej)
nie potwierdzają tej negatywnej opinii: znacznie częściej niż inni dostrzegają u młodzieży
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życzliwość, rzadziej - obojętność lub niechęć. Obserwacje respondentów poczynione w 2000
i 2007 roku pozwalają stwierdzić, że w Polsce osoby w starszym wieku traktowane są w spo
sób różnicowany. Od środowiska i sytuacji społecznej zależy, w jakim stopniu stosunek do
nich nacechowany jest życzliwością, w jakim zaś - obojętnością lub wręcz niechęcią. Jednak
trzeba zwrócić uwagę, że są też pozytywne opinie o postawach, jakie wobec seniorów zajmu
ją ludzie z najbliższego otoczenia ankietowanych.
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Rys. 2.1. Postrzegane postawy wobec osób w starszym wieku (% deklaracji reprezentatywnej
próby dorosłych mieszkańców Polski, N= 922).
Źródło: opracowanie własne na podstawie Czy zmienia się stosunek Polaków do starości,
Br b dO Warszawa 2007, s. 5-7.

Z przeglądu literatury dotyczącej starości wynika, że, najogólniej rzecz biorąc, wize
runek człowieka starszego zależy od rodzaju informacji jaka została przekazana na jego te
mat72. Duży wpływ na obraz starości mają różne formy przekazu medialnego, np. treść re
klam w telewizji dotyczących diet i zabiegów odmładzających.

Rowe i Kahn w 1987 roku wprowadzili pojęcie „starzenia pomyślnego" [Zdziebło
2008, s. 67]. Termin ten oznacza optymalny przebieg starzenia, który cechują: brak chorób,
pozytywne zachowania zdrowotne (m.in. zdrowa dieta i aktywny styl życia), minimalne defi
cyty fizjologiczne, psychologiczne i społeczne przypisywane wiekowi kalendarzowemu oraz
aktywne zaangażowanie w życie i zainteresowanie różnymi jego formami [Szukalski 2009,
s. 31-36].

72 Jeżeli informacja pochodzi bezpośrednio od osób starszych, to ich wizerunek jest bardziej pozytywny. Na
tomiast jeśli źródłem informacji są inne osoby, to wizerunek tych osób zależy od treści przekazu -pozytywnego,
negatywnego lub neutralnego.
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Badania populacyjne wskazują, że pomyślnego starzenia doświadcza jedynie 10-15%
populacji, pozostała część starzeje się w sposób zwyczajny, doświadczając typowych dla wie
ku dysfunkcji narządowych, zaś najczęściej w sposób patologiczny, z powodu towarzyszą
cych chorób. Badania dużych populacji zwróciły uwagę badaczy na szczególne powiązania
między rozmaitymi czynnikami a pomyślnym starzeniem. Ich obecność prognozuje zdrową
i szczęśliwą starość. Do grupy tej należą: wykształcenie, pozostawanie w związku małżeń
skim, sytuacja materialna, pozytywna samoocena zdrowia, utrzymywanie sprawności, zacho
wanie idealnej masy ciała, właściwa dieta [Karczewski 2002].

Konsekwencją zakończenia życia zawodowego jest wycofanie się z kontaktów spo
łecznych, wiążące się z poczuciem wyizolowania i wyłączenia ze społeczeństwa. Często wraz
z pozbawieniem człowieka pełnienia ról społecznych przychodzi prawdziwa starość i przy
gnębienie. Ten niekorzystny schemat zaburza na szczęście coraz częstsze zjawisko aktywnej
starości. Stereotypowe postrzeganie człowieka starszego, jako osamotnionego i wyalienowa
nego, niezaangażowanego społecznie, zainteresowanego jedynie własnymi sprawami, zmienia
się wraz ze wzrostem działań podejmowanych przez emeryta.

, 2.4. Aktywność ludzi starszych

W wyniku postępu cywilizacyjnego doszło do wydłużenia ludzkiego życia i tym sa
mym wydłużenia jego ostatniej fazy - starości. Przedłużenie życia oraz dłuższa starość pocią
ga za sobą w konsekwencji konieczność aktywności ludzi starszych jako warunku umacniają
cego ich więzi z innymi ludźmi w różnorakich zbiorowościach społecznych. Ludziom star
szym potrzebna jest aktywność, przy jednoczesnym założeniu, że we wszystkich dziedzinach,
zmierzających do aktywizacji ludzi starszych, akcent przenieść należy na samych seniorów,
ponieważ to oni mają być aktywni':'.

O włączeniu się w nurt życia społecznego osób, które zakończyły czas pełnienia roli
pracownika, mówi teoria aktywności. Jako jedna z teorii adaptacji do starości (obok teorii
wycofania się i teorii stresu starości) zakłada, że naturalny proces starzenia się pozwala jed
nostce na utrzymanie dotychczasowego zaangażowania życiowego. Osoby starzejące się
optymalnie to takie, które pozostają aktywne, obecne w życiu społecznym, znajdują zajęcia
zastępcze wobec pracy zarobkowej, substytuty utraconej miłości, nawiązują też nowe więzi
przyjacielskie [Straś-Romanowska 2002, s. 268]74

.

73 Człowiek starszy powinien, zdaniem wielu autorów, podejmować wysiłki zmierzające do zachowania wła
ściwego samopoczucia. Powinien panować nad własnym umysłem, utrzymując go w sprawności po to, by kon
trolować i hamować proces starzenia się, kumulować życiową aktywność w twórczości naukowej lub artystycz
nej, by osiągnąć mądrość i podchodzić z dystansem do życia, zaakceptować śmierć i poczuć pewność znaczenia
i godności własnego życia [Szewczuk 1962, Dyczewski 1994, Chopra 2000, Witkowski 2000, Obuchowski
2000]. To właśnie aktywność i kontakty z innymi ludźmi sprzyjają zadowoleniu z życia.

74 Aktywność: nie tylko zawo~owa, _czyni ludzi, be~ względu na wiek, osobami wartościowymi społecznie,
bo postrzeganyrru przez społeczenstwo jako czynnych 1 aktywnych jego członków. Korzystając z form aktywi
zacji życiowej seniorzy niejednokrotnie rozwijają w sobie nowe umiejętności i predyspozycje, potwierdzając
i umacniając swoją pozycję i wartoś_ć społeczną w społeczności lokalnej i szerzej społecznej [Szukalski 2006].
To istotne z uwagi na fakt, że człowiek przechodzący na emeryturę jakby z definicji, na skutek utraty roli zawo
dowej, postrzegany jest jako „mało wartościowy" społecznie.
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Aktywność jest najskuteczniejszym sposobem na zmianę wizerunku emeryta, jaki
funkcjonuje w naszym społeczeństwie, czyli słabego, biernego, nieaktywnego seksualnie,
a także ciągle coś zapominającego [Walter 2006, s. 107-113]. Angażowanie się w działania,
choćby na poziomic towarzyskim, przeciwdziała alienacji, wymusza wchodzenie w interak
cje, kontaktowanie się, zawieranie nowych znajomości [Wawrzyniak 2009, s. 343]. Szczegól
nie aktywność edukacyjna jest postrzegana jako szansa na nawiązanie dialogu między poko
leniem dziadków i wnuków.

Jedną z technik utrzymywania młodości jest regularny wysiłek fizyczny i intelektual
ny, który, zdaniem lekarzy, zmniejsza ryzyko wystąpienia zawału, wylewu, nadciśnienia, cu
krzycy, osteoporozy, upadków i złamań oraz pewnych typów nowotworów [Takahashi i in.
2004, s. 416-427; Ferrucci i in. 2000, s. 113-131]. Współczesna gerontologia traktuje regu
larną aktywność fizyczną oraz wypełnianie wolnego czasu interesującymi zajęciami kultural
nymi, edukacyjnymi, społecznymi, a w tym kontaktami z rodziną, jako niezbędne elementy
stylu życia seniorów [Łobożewicz i Walońska 1994, s. 11]75.

Obecnie starość coraz częściej jest postrzegana nie jako okres stagnacji i biernego
oczekiwania na śmierć, lecz jako faza życia, w której człowiek ma do wypełnienia wiele róż
norodnych zadań, ułatwiających mu adaptację do nowych warunków życia, wzbogacających
jego osobowość i nadających sens jego dalszej egzystencji [Nowicka 2010, s. 11]. Stanowi
ona dla jednostki kolejne wyzwanie, któremu musi sprostać, pomimo pogarszającego się wraz
z wiekiem stanu zdrowia i sprawności psychofizycznej. W świadomości społecznej coraz
bardziej utrwala się przekonanie, że kreowanie własnej starości w dużym stopniu zależy od
nas samych [Szukalski 2008 a].

Obecne pokolenie osób starszych cechuje duży dynamizm. Oznacza to, że współcze
sny 60-latek pod wieloma względami jest dużo młodszy od swego rówieśnika sprzed trzy
dziestu czy czterdziestu lat. Z drugiej strony, populację osób starszych cechuje wysoka labil
ność i dowolność w przyjmowanych stylach życia, zmienność potrzeb i aspiracji, które różni
cują ją nie tylko ze względu na wiek i związane z nim doświadczenia, ale także ze względu na
sytuację socjalną, w której każdy człowiek jest mocno osadzony [Chabior 2005, s. 71]. Nie
bez znaczenie jest też i to, że coraz większe znaczenie w życiu ludzi starych i ich aktywności
nabiera kategoria jakości życia.

Podejmowana przez ludzi starszych aktywność jest mocno zróżnicowana ze względu
na takie czynniki jak np.: stan zdrowia, sytuacja materialna i rodzinna, zainteresowania, na
wyki z wcześniejszych lat życia, płeć, miejsce zamieszkania itd. Aktywność realizowana
przez osoby starsze przyjmuje różne formy, jest to: aktywność fizyczna, intelektualna, kultu
ralna, społeczna, zawodowa, domowo-rodzinna, religijna, artystyczna, twórcza [Pufal-Struzik

75 Myśląc o starości dużo ludzi ma wizję pesymistyczną. Kojarzy się z nią utrata atrakcyjności wyglądu ze
wnętrznego, osłabienie sprawności fizycznej. Wydaje się, że okres ten obfituje tylko w liczne choroby i cierpie
nia. Wielu uważa, że w tym okresie nie ma miejsca na aktywność. Według nich wiek starczy wiąże się tylko
z osamotnieniem, niezrozumieniem przez innych oraz zamknięciem w czterech ścianach i biernym oczekiwa
niem na koniec życia. Taka właśnie błędna opinia na temat starości bud~i we wszystkich strach i lęk przed tym
etapem życia. Wiele osób patrzących przez pryzmat takiej opinii zapomina, że będąc na emeryturze ma się dużo
wolnego czasu i można go poświęcić np. na zainteresowania i hobby, na które nie było czasu podczas czasu
pracy produkcyjnej. W naukach społecznych możemy napotkać różne teorie mówiące o zachowaniu aktywności
w późnych latach życia.



54 2. Proces starzenia się ludności

1997, s. 251-255; Orzechowska 2002, s. 41-49; Adolph i Heinemann 2002, s. 19]. Analiza
aktywności seniorów pozwoliła na opisanie jej funkcji i na określenie najczęściej występują
cych w starości stylów życia. Czerniawska [1998, s. 17-26] wśród stylów aktywnych spo
łecznie pożądanych, służących jednostce i ogółowi, wymienia: styl rodzinny, styl wynikający
z posiadania ogródka działkowego, aktywność w stowarzyszeniach społecznych, styl homo
centryczny, pobożność.

Współcześnie powstaje wiele instytucji czy stowarzyszeń, które starają się zająć czło
wiekiem starym, wypełnić mu czas wolny różnymi atrakcjami. Powstają kluby czy związki
seniorów kryjące się pod różnymi nazwami. Powstaje wiele kółek zainteresowań, organizuje
się wiele imprez kulturalnych, wycieczek krajoznawczych z myślą o ludziach starszych.
W większych miastach powstały, a ostatnio nawet powstają już w mniejszych miejscowo
ściach, Uniwersytety Trzeciego Wieku, gdzie emeryci mogą poszerzyć swoją wiedzę z róż
nych dziedzin, uczestnicząc tam w wykładach, bądź w różnych kołach zainteresowań. Dzięki
takim instytucjom ludzie starsi nie tylko zapełniają wolny czas, ale też spotykają się z innymi
ludźmi. Mogą się oni podzielić z nimi swoimi zainteresowaniami, poglądami, a także rado
ściami, jak i smutkami. Przez takie spotkania nie czują się samotni.

Zgodnie z teorią wychowania do starości Kamińskiego [1978], ludziom starszym na
leży pomóc w nabywaniu czy rozwijaniu zainteresowań, aspiracji, umiejętności oraz przy
zwyczajeń, które pomagają im na emeryturze wyszukiwać i realizować użyteczną pracę oraz
radować się czasem wolnym, pozwalającym zaspokajać zainteresowania. Taki tryb życia
sprzyja wydłużaniu młodości i daje satysfakcję. Na temat wychowania do starości pisała rów
nież Zawadzka [1995, s. 39-52], która uważała, iż wczesny okres życia człowieka warunkuje
jego jakość i rodzaj aktywności w życiu późniejszym, stwarzając możliwość podjęcia świa
domego samowychowania i samokształcenia.

Trafiałek [1995, s. 28] zwracała uwagę, że na emeryturę przechodzą ludzie coraz
młodsi, coraz lepiej wykształceni, często bardzo ambitni, o rozbudzonych zainteresowaniach
i potrzebach, a także stosunkowo zdrowi, którzy utratę ról zawodowych pragną kompensować
aktywnością nie tylko rodzinną, lecz również hobbystyczną, edukacyjną, kulturalną czy tury
styczną. Autorka wyrażała więc przekonanie, że należy stwarzać osobom starszym możliwo
ści dalszego rozwoju i prowadzenia aktywnego stylu życia.

Zdaniem wielu autorów, nabycie przez osoby starsze umiejętności zagospodarowania
czasu wolnego i prowadzenie przez nie aktywnego (na miarę ich sił i potrzeb) stylu życia
umożliwi im zachowanie dobrej sprawności psychofizycznej w starości i czerpanie radości
także i z tej fazy ich życia76

•

Aktywność turystyczna w starszym wieku

W światowej literaturze dotyczącej problematyki rekreacji osób w starszym wieku
można znaleźć bardzo wiele publikacji poświęconych rekreacji sportowej, ale tylko w nie
licznych omawiana jest problematyka rekreacji związanej z uprawianiem turystyki. Więk-

76 Por. np.: [Susułkowska 1989, Trafiałek 1995, Zych 1999, Napierała 2002, Rapacz i in. 2004, Chabior
2005, Bąk 2010 a, 2010 b, 2010 c, Nowicka i Błażewicz 2010).
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szość autorów jest zgodna, że ważnym czynnikiem wpływającym na formę fizyczną człowie
ka jest styl i sposób życia. Jedną z takich form aktywności ruchowej jest turystyka [Patterson
2006], która spowalnia procesy starzenia się ciała i chroni umysł przed starzeniem przez
zmianę wrażeń [Napierała 2002]. Zdaniem wielu badaczy, ludzi w starszym wieku należy
zachęcać do uprawiania turystyki o każdej porze roku i dążyć do wyrobienia trwałego nawyku
aktywności. Bez przyzwyczajeń, ukształtowanych w okresie dobrej sprawności fizycznej,
trudno będzie bowiem seniorowi być aktywnym do końca życia.

Stereotyp społeczny starego człowieka, jako osoby odizolowanej od życia społeczne
go, niezdolnej do prowadzenia samodzielnego życia, często schorowanej i niedołężnej, jest
jedną z przyczyn utrudnionego dotarcia do ich świadomości w tym względzie [Łobożewicz
i Bieńczyk 2001, s. 212]. Autorzy, zajmujący się problemem geriatrii, stwierdzają, że ludzie
starsi bardzo chętnie uczestniczą w spotkaniach, wyjazdach czy wycieczkach turystycznych.
Potrzebują jednak zachęty i pomocy. Turystyka i rekreacja ruchowa w ogóle mogą stać się
ważnym elementem rehabilitacji geriatrycznej będącym zespołem różnokierunkowych poczy
nań, mających na celu utrzymanie człowieka starego w możliwie dobrej sprawności fizycznej
i psychicznej oraz możliwie jak najdłuższego powstawania w dotychczasowym środowisku
życiowym i społecznym [Łobożewicz i Walońska 1994, s. 22].

Sport rekreacyjny i turystyka są zajęciami, dzięki którym ludzie starsi mogą wyrwać
się ze społecznej izolacji i utrzymać na właściwym poziomie stan swojej sprawności i wydol
ności fizycznej lub doprowadzić do rewitalizacji sił życiowych. Aktywność fizyczna i umy
słowa ludzi w starszym wieku jest bowiem warunkiem ich długowieczności [Łobożewicz i
Walońska 1994, s. 22-23].

Wśród różnorodnych form aktywności rekreacyjnej ludzi w podeszłym wieku podkre
śla się nadzwyczaj pozytywny wpływ uprawiania przez ruch turystyki, i to głównie kwalifi
kowanej. Turystyka zapewnia realizację potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych77.

Wynika to z wielostronnej aktywności związanej z turystyką, np. z ruchem, usprawniającym
starzejący się układ sercowo-naczyniowy, oddechowy i nerwowy oraz pozytywnie wpływa na
psychikę. Lekarze twierdzą, że wysoka wydolność fizyczna osoby starszej świadczy o zacho
wanych zdolnościach adaptacyjnych ustroju, spadek zaś wydolności postępuje wraz ze
zmniejszeniem zdolności przystosowawczych do zmian zachodzących w otoczeniu.

Znaczna część ludzi w wieku 60 lat i więcej jest jeszcze sprawna fizycznie i psychicz
nie i dlatego nie musi dobierać sobie specjalnych form uprawiania turystyki. Natomiast osoby
o ograniczonej sprawności powinni poznać i stosować się do specjalnych zasad uprawiania
turystyki. Opracowując więc programy działalności turystycznej, należy uwzględnić nie tylko
sam wiek uczestników, lecz również ich sprawność i wytrzymałość na wysiłek długotrwały.
Wytrzymałość umiejętnie rozwijaną można utrzymać na stosunkowo wysokim poziomie do
późnych lat życia.

Społeczeństwem, w którym osoby w wieku 65 lat i starsze są najaktywniejsze pod
względem wyjazdów długoterminowych (łącznie krajowych i zagranicznych), są Holendrzy -

77 Ludziom starszym potrzebne jest to, co daje im turystyka, czyli czynny wypoczynek i nowe wrażenia,
przerywające monotonię oraz umożliwiające wyrwanie się z codziennego życia i rozmyślań nad ich często nie
najlepszą sytuacją zdrowotną i społeczną.
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ponad 61 % tej populacji podejmuje takie podróże (tab. 2.1). Seniorzy niemieccy są jednak
najaktywniejsi w Europie pod względem wyjazdów zagranicznych. W Niemczech osoby po
wyżej 65. roku życia stanowią 15% wszystkich wyjeżdżających za granicę w celach wypo
czynkowych, w Belgii, Danii, Finlandii i Szwecji - mniej niż 10%, a we Włoszech, Luksem
burgu, Holandii, Austrii i Portugalii - mniej niż 13%. Tak duży udział osób w wieku emery
talnym wśród Niemców biorących udział w wyjazdach wypoczynkowych związany jest
z wysokim poziomem życia na emeryturze. Niemiecki system emerytalny jest powszechnie
uznawany za jeden z najlepszych na świecie. Spośród turystów niemieckich powyżej 65. roku
życia podróżujących w celach wypoczynkowych, 48% bierze udział w wyjazdach krajowych,
45% w zagranicznych, a 7% wypoczywa zarówno na terenie własnego kraju, jak i poza jego
granicami [Węglarczyk 2005, s. 12].

Tabela 2.1. Udział seniorów w wieku 65 lat i więcej podróżujących w celach turystycznych
(co najmniej 4 noclegi) w ogólnej liczbie seniorów żyjących w danym kraju
w 2004 roku

Kraj Liczba osób w wieku 65 lat
Odsetek osób podróżującychi więcej (w tys.)

Belgia 1780 19,0
Czechy 1422 26,2
Niemcy 14 859 40,8
Francja 9828 59,8
Litwa 517 6,4
Holandia 2250 61,2
Polska 4951 20,7
Słowacja 916 34,6
Wielka Brytania 9429 49,7
Zródło: Sniadek [2007, s. 26].

Choć polskie społeczeństwo ludzi starszych nie ma w dostatecznym stopniu rozbu
dzonych i utrwalonych potrzeb sportowych, a nawet wielu uważa wręcz, że osobom starszym
nie przystoi uprawiać sportu czy turystyki, obserwuje się tendencję, że coraz więcej dziadków
i babć nie tylko chodzi z dziećmi na spacery, ale także uprawia pewne sporty rekreacyjne na
tyle, na ile ich własna sprawność i zdrowie na to pozwalają.

Rynek seniorów staje się obecnie jednym z najważniejszych rynków dla szeroko poję
tego przemysłu turystycznego". Jego obserwacja wskazuje, że dominującymi globalnymi
trendami w zakresie turystyki i wypoczynku już są lub będą w najbliższej przyszłości [Śnia
dek 2007, s. 25]:

- rosnący popyt na usługi związane z profilaktyką zdrowotną oraz „przedłużaniem"
młodości i życia (spa, wellnes, uzdrowiska, podróże w celu poddania się operacjom plastycz
nym);

- rosnący popyt na usługi rehabilitacyjne;
- wzrastający popyt na wyjazdy poza sezonem (brak tłumów, łagodniejsze temperatury);
- rosnący popyt na miejsca ciche, spokojne i o łagodnym klimacie;

78 Naisbitt [1995], pisząc o podróżach jako o największym przemyśle świata, twierdzi, że cechą charaktery
styczną współczesnej turystyki jest m.in. wzrost liczby podróżujących emerytów.
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- wzrost popytu na spokojniejsze formy sportu, rekreacji i rozrywki (np. pola golfo
we, fotografowanie, malowanie);

- zwiększenie popytu na jakość, wygodę i bezpieczeństwo;
- wzrost popytu na „udogodnienia" (likwidacja barier architektonicznych, ergono-

miczne wyposażenie hoteli, dobre oświetlenie, oznakowanie, teksty, np. broszury, katalogi
z dużą czcionką, w łazienkach hotelowych prysznice zamiast wanien);

- większy popyt na luksus (,,małe przyjemności");
- zwiększenie popytu na produkty dla osób podróżujących pojedynczo (zwłaszcza

kobiet);
- wzrost popytu na imprezy dla „aktywnych, młodych dziadków z wnukami";
- wzrost popytu na wyjazdy zimą do ciepłych krajów (,,zimowe wakacje w słońcu");
- spadek popytu na kierunki lub produkty postrzegane jako mniej zdrowe czy mniej

bezpieczne;
- wzrost popytu na rejsy oraz imprezy lotnicze;
- zmniejszenie popytu na imprezy autokarowe [Śniadek 2006, s. 103-106].
Barierami, które utrudniają ludziom w starszym wieku dostęp do rekreacji fizycznej -

sportowej i turystycznej, są wysokie koszty uczestnictwa, lęk przed nieznanym i brak nawy
ków takiego spędzania czasu. Na model konsumpcji turystycznej osób starszych wywiera
duży wpływ wiele różnych czynników79

. Na plan pierwszy wysuwa się poziom dochodów
w okresie po przejściu na rentę czy zaprzestaniu pracy zarobkowej. Do dochodów tych należy
zaliczyć nie tylko samą emeryturę, ale także ewentualne dochody z pracy wykonywanej nadal
przez osobę starszą, jak i ewentualnie otrzymywaną pomoc czy alimentację od rodziny, przy
jaciół lub instytucji społecznych. Duży wpływ na model spożycia wywiera także stopień wy
posażenia gospodarstwa domowego i posiadany majątek, wygospodarowany jeszcze w okre
sie przedemerytalnym. Drugą grupę czynników różnicujących model spożycia osób starszych
stanowi zespół elementów demograficznych, a więc płeć osoby starszej, jej wiek, stan zdro
wia i sprawności fizycznej, fakt zamieszkiwania samotnie lub przy rodzinie. Szczególnie
istotny jest stan zdrowia, który wraz z wiekiem często ulega pogorszeniu, przez co zmniejsza
możliwość uczestniczenia w turystyce. Czynniki różnicujące model spożycia osób w wieku
emerytalnym wiążą się także z innymi wyznacznikami, takimi jak: pochodzenie, zawód wy
konywany w okresie czynnej pracy zawodowej, poziom i rodzaj wykształcenia. Duży wpływ
wywiera także miejsce zamieszkania, jak i stan infrastruktury służącej do zaspokajania po
trzeb osób omawianej grupy wiekowej. Istotną grupę czynników charakteryzujących aktyw
ność turystyczną seniora stanowią czynniki określające jego profil psychologiczny, na który
składają się: osobowość, procesy poznawcze oraz procesy aktywizujące (emocje, postawy
i opinie).

79 Por.: (Tyrnowski 1986, s. 200, Niezgoda i Zmyślony 2003, s. 69-91, Meyer 2006, s. 24-31, Śniadek 2007,
s. 23].
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2.5. Sytuacja demograficzna osób starszych ś Polsce
2.5.1. Zmiany struktur wieku ludności

Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej Polska liczyła niespełna 24 miliony
mieszkańców. Obecnie jest krajem ponad 38-milionowym. Zmiany w ogólnej liczbie miesz
kańców są wynikiem kształtowania się takich procesów demograficznych jak: płodność, umie
ralność, migracje. Natomiast zmiany w strukturze wieku ludności są rezultatem zarówno proce
sów demograficznych, jak i przesuwania się wyżów i niżów demograficznych, tzw. falowania
demograficznego, charakterystycznego dla naszego kraju [Witkowski J. 2000, s.11]. Zmianom
tym towarzyszy proces określany przez demografów jako proces starzenia się ludności, polega
jący na wzroście liczby i odsetka ludności starszej (tj. w wieku 60 lat i więcej) w ogólnej liczbie
ludności, a także wzroście odsetka osób „sędziwych" (powyżej 75 lub 80 lat życia).

Rezultatem następujących od około 20 lat80 przemian w przebiegu procesów demogra
ficznych jest gwałtowne zmniejszenie się liczby dzieci i młodzieży (1-17 lat), ich udział
w ogólnej liczbie ludności wynosił w 2010 roku około 19% wobec około 29% w 1990 roku
(rys. 2.2). Zwiększyła się natomiast liczba dorosłych w wieku 45-59 lat, ich udział wzrósł
z 16,0% w 1990 roku do 21,6% w 2010 roku. Wzrósł także w badanym okresie odsetek lud
ności w wieku 60 lat i więcej, odpowiednio z 15 do 19,7%.
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Rys. 2.?. Zmiany struktur ludności Polski według grup wiekowych w okresach dziesięciolet
nich(%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Demograficzny [2009, 2011].

Podobnie jak w wielu krajach świata, także w Polsce zaznaczył się proces starzenia się
ludności i zgodnie z długoletnimi prognozami jego intensywność będzie wzrastać. W latach
1950-2010 liczba ludności kraju wzrosła o ponad połowę (52,6%). Natomiast liczba osób
starszych (w wieku 60 lat i więcej) zwiększyła się ponadtrzyipółkrotnie (o 262%), z tego
w miastach przeszło sześciokrotnie, a na wsi - dwukrotnie (tab. 2.2). Odsetek osób starszych
w ogólnej populacji zwiększył się z 8,3 do 19,7% w 2010 roku. w miastach wynosił on
w 1950 roku 20,7%, a na wsi 18,1 %. Starsze kobiety stanowiły 22,7% ludności kraju, a męż-

80 W celach porównawczych podane zostały także odpowiednie wielkości dla 1980 roku.
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czyźni - 16,4%. Osoby w wieku 75 lat i więcej stanowiły w 1950 roku 1,6% ogółu ludności
(w miastach 1 ,5%, na wsi 1,7%), a w 2010 roku - 6,5% (6,4% w miastach i 6,5% na wsi).

Tabela 2.2. Ludność w wieku 60 lat i więcej w latach 1950-2010 - wybrane wskaźniki
Wyszczegól nienie 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Ogółem
Ludność ogółem (tys.) 25 035,0 29 892,8 32 657,1 35 734,9 38 183,2 38 254,0 38 200,0
Ludność w wieku 60 lat 2 074,1 2 883,2 4 234,6 4 726,6 5 727,8 6 422,5i więcej (tys.) 7 511,1

Ludność w wieku 60 lat 8,3 9,7 13,0 13,3 15,0 16,8i więcej(%) 19,7

Miasta
Ludność ogółem (tys.) 9 243,0 14 245,1 17 088,0 20 978,5 23 614,5 23 670,3 23 264,4
Ludność w wieku 60 lat 739,5 1 302,3 2 036,0 2 464,8 3 197,4 3 853,0i więcej (tys.) 4 804,2

Ludność w wieku 60 lat 8,0 9,1 11,9 11,7 13,5 16,3i więcej(%) 20,7

Wieś
Ludność ogółem (tys.) 15 792,0 15 647,7 15 569,7 14 756,4 14 568,7 14 583,7 14 935,7
Ludność w wieku 60 lat 1 334,6 1 580,9 2 198,6 2 258,8 2 5530,7 2 569,4 2 706,9i więcej (tys.)
Ludność w wieku 60 lat 8,4 10,1 14,1 15,3 17,4 17,6 18,1i więcej(%)
Mężczyźni ogółem (tys.) 11 942,0 14 440,5 15 861,5 14 710,6 18 606,0 18 537,4 18 444,4
W wieku 60 lat i więcej 833,2 1144,7 1 737,9 1 876,4 2 279,0 2 549,4 3 020,0(tys.)
W wieku 60 lat i więcej 7,0 7,9 11,0 10,8 12,3 13,8 16,4(%)
Kobiety ogółem (tys.) 13 093,0 15 452,3 16 796,2 18 324,3 19 577,2 19 716,6 19 755,7
W wieku 60 lat i więcej 1 240,9 1 738,5 2 496,7 2 847,2 3 448,8 3 872,9 4 491,1(tys.)
W wieku 60 lat i więcej 9,5 11,3 14,9 15,6 17,6 19,6 22,7~(%)
Współczynnik fernini-

110 107 106 105 105 106 107~ zacj] ogółem
Współczynnik fernini-
zacji dla wieku 60 lat i 149 152 144 155 151 152 149

~więcej - razem
W miastach 166 167 163 168 158 156 152

~Na wsi 140 140 128 136 143 147 143
~ródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Demograficzny [2011), Witkowski J. [2000, s. 13].

Zmiany zachodzące w strukturze ludności według płci i wieku znajdują odzwiercie
dlenie we wskaźniku feminizacji'". W badanym okresie wahał się on od 110 w 1950 roku do
l05 w latach osiemdziesiątych i do połowy lat 90., a w 2010 roku kształtował się na poziomie
l07. W przypadku osób starszych wskaźnik ten jest wyższy o prawie połowę i w 2010 roku
wynosił 149 (w miastach 152, a na wsi 143).

k każdej wystarczająco dużej zbiorowości ludzi co roku rodzi się więcej chłopców
niż dziewczynek, co powoduje Jiczebną przewagę chłopców nad dziewczynkami w młod
szych grupach wiekowych. k Polsce udział chłopców w ogólnej liczbie urodzeń zawiera się

81
Jest to I iczba kobiet przypadająca na 100 mężczyzn.
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co roku w granicach od 0,513 do 0,520 [Holzer 1999, s. 141], czemu odpowiada współczyn
nik feminizacji 94-92% lub współczynnik maskulinizacji 106-108%

82
. k większości krajów

umieralność kobiet w poszczególnych grupach wiekowych jest jednak mniejsza niż umieral
ność mężczyzn, co z kolei pociąga za sobą wyrównywanie się liczebności mężczyzn i kobiet
w grupie wiekowej, powyżej której następuje zwiększenie liczebnej przewagi tych ostatnich.
ś Polsce, w wyniku wyższego natężenia zgonów we wszystkich grupach wieku wśród męż
czyzn, w porównaniu z kobietami, około 40. roku życia liczby mężczyzn i kobiet wyrównują
się [Holzer 1999, s. 14]. W starszych grupach wieku występuje wyraźna przewaga liczebna
kobiet, która rośnie coraz bardziej wraz z przybywaniem lat (tab. 2.3). Około 55% starszych
mężczyzn nie przekroczyło 70. roku życia, a wśród kobiet wskaźnik ten wynosi 45,2%.
w wieku 70-74 lat odsetek kobiet i mężczyzn jest zbliżony. Natomiast w kolejnych grupach
przeważa odsetek kobiet, a największa różnica dÓtyczy osób sędziwych, tzn. w wieku 80 lat
i więcej. z powodu następstw zjawiska nadumieralności83 późnego wieku starszego dożywają

znacznie rzadziej mężczyźni niż kobiety.

<rabela 2.3. Osoby starsze według płci i wieku w 2010 roku

Grupy Ogółem Miasta Wieś

wieku razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety

60 lat i 7 511,l 3 020,0 4 491,1 4 804,2 1 904,8 2 899,4 2 706,9 l 115,2 1 591,7
więcej w odsetkach

60 64 31,0 35,3 28,1 32,4 36,4 29,8 28,5 33,5 24,9

65-69 18,0 19,4 17,1 18,5 19,8 17,6 17,3 18,7 16,2

70 74 18,1 18,0 18,1 17,9 17,8 18,0 18,3 18,4 18,2

75 79 15,3 14,0 16,1 14,7 13,6 15,4 16,2 14,6 17,3

80 lat i 17,7 13,2 20,6 16,5 12,4 19,2 19,8 14,7 23,4
więcei
Zródlo: obliczenia własne na podstawie: Rocznik Demog_raficzny [2011, s. 131].

Należy dodać, że przewaga liczebna kobiet nad mężczyznami występuje prawie zaw
sze wśród ludności wielkich miast, co jest spowodowane głównie migracją kobiet do miast,
gdzie w związku z dużym rozwojem usług łatwo znajdują zatrudnienie. Dane zawarte w tabeli
2.4 wyraźnie wskazują, że feminizacja starości we wszystkich przedstawionych grupach wie
kowych charakteryzuje się znacznie wyższymi współczynnikami w mieście niż na wsi.

82 Współczy~nik maskulinizacji wyraża stosu_nek liczby mężczyzn do liczby kobiet (ilu mężczyzn przypada
np. na 100 kobiet). W,2010 r?ku w Po~s~e u_dział chłopców wynosił 0,519, czemu odpowiadał współczynnik
feminizacji 93 lub wspołczynruk maskulinizacji 107.

83 N~durnier~ność_ mężcz_yzn je~t zjawiskie1:1 ?o:'sze~hnym i naturalnym. Do najważniejszych przyczyn niż
szej umieralności ~ob1et n:ozna zall~zyć_ czy_nmki_ biologiczne, a wśród nich między innymi lepsze genetycznie
zdolności adapta?Jne ko~1et (czy~mk b1o~z}olog1czny) oraz właściwości ich układu chromosomowego i całego
ustroju. O nadum1eralnośc1 ?ecyduJą c~ynn~k1 o charakterze społeczno-ekonomicznym. Jednym z głównych źródeł
nadumieralności mężczyzn Jest alk_ohobzm 1 nadużywanie alkoholu, co bezpośrednio powoduje zgon lub pośrednio
(wypadki komumkacyJne, wypadki przy pracy, fizyczne osłabienie organizmu) [Gazińska 2003, s. 106].
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Tabela 2.4. Współczynnik feminizacji według wieku i miejsca zamieszkania w 2010 roku
Wiek Współczynnik ferninizacii

ogółem miasto wieś
50-54 105 l 15 91
55-59 111 120 96
60-64 118 125 106
65-69 131 135 124
70-74 149 154 141
75-79 171 172 169

80 i więcej 232 235 227
Zródło: obliczenia własne na podstawie: Rocznik Demograficzny [2010].

Na uwagę zasługuje dość duże zróżnicowanie struktury osób starszych według stanu
cywilnego w zależności od płci, związane ze wspomnianą wcześniej nadumieralnością męż
czyzn (tab. 2.5). Wyraźnie widoczne są dysproporcje pomiędzy mężczyznami i kobietami
będącymi w związkach małżeńskich. Żonaci mężczyźni stanowili około 80%, a wśród kobiet
odsetek ten był o połowę niższy. Znaczne są również dysproporcje pomiędzy wdowami
i wdowcami. Natomiast wśród osób rozwiedzionych nieznacznie przeważają kobiety.

Tabela 2.5. Ludność w wieku 60 lat i więcej według stanu cywilnego(%)
Lata Kawalerowie/Panny Żonaci/Zamężne Wdowcy/Wdowy Rozwiedzeni

1970 mężczyźni 3,1 83,9 11,7 1,3
kobiety 8,8 39,8 49,8 1,6

1978 mężczyźni 3,1 82,2 13,3 1,4
kobiety 8,3 38,1 52,0 1,6

1988 mężczyźni 3,4 80,7 13,8 2,1
kobiety 7,5 40,2 50,1 2,2

1995 mężczyźni 3,3 80,9 13,2 2,6
kobiety 5,4 41,2 50,5 2,9

2002 mężczyźni 3,9 79,3 13,2 3,0
kobiety 4,9 40,6 50,4 3,5

2011 * mężczyźni 3,9 76,3 16,5 3,1
kobiety 4,3 33,8 57,9 3,7

~ informacje w 2011 roku dotyczą osób w wieku 65 lat i więcej.
Zródło: spisy ludności, www.gov.pl.

W tabeli 2.6 dokonano zestawienia mierników starości demograficznej w okresach
wcześniejszych oraz odnoszących się do przyszłości.". Na podstawie zawartych w tabeli
mierników można zauważyć, że bez względu na to, jaki miernik starości demograficznej
Weźmiemy pod uwagę, można zaobserwować wzrost udziału liczby ludności starszej w ogól
nej liczbie populacji Polski. Wskaźnik udziału ludności w wieku 60 lat i więcej między 1900
a 2010 rokiem wzrósł ponadtrzykrotnie, a wartość wskaźnika udziału ludności w wieku 65 lat
i więcej w tym samym okresie wzrosła prawie czterokrotnie. Przy czym należy dodać, że ana
litycy GUS, posługując się terminem „podwójnego starzenia się społeczeństwa", wskazują, że
wzrostowi odsetka ludzi w wieku 60 lat i więcej towarzyszy od lat wzrost odsetka osób do
żywających sędziwej starości. W latach 2000-2030 liczebność najstarszej populacji, czyli

84 Opis mierników starzenia się ludności można znaleźć m.in. w pracach: [Kurkiewicz 1986, 1992, 2007,
Holzer 1999, Kurek 2001, Frątczak 2002, Cieślak 1992, 2004, Czajka 2002, Kot i Kurkiewicz 2004].
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osób w wieku 80 lat i więcej, wzrośnie z 774 tys. do przeszło 2 mln [Prognoza ludności...
2009, s. 204]. Wzrost wartości wskaźnika starości A. Sauvy, pokazujący wyraźne dyspropor
cje między liczbą osób w wieku 60 lat i więcej a osobami młodymi (0-17 lat), informuje
0 istnieniu sytuacji, w której nastąpi brak zastępowalności pokoleń.

Tabela 2.6. Kształtowanie się wybranych mierników. starości demograficznej w Polsce w la
tach 1990-2030

Mierniki 1900 1980 1990 2000 2010 2020 2030
Udział ludności w wieku 6,30 13,28 14,89 16,79 19,66 25,39 27,98
60 lat i więcej (%)
Udział ludności w wieku 3,60 10,04 10,21 12,35 13,57 18,38 22,27
65 lat i więcej(%)
Udział ludności w wieku - 11,83 · 12,83 14,80 16,87 22,12 1~O1· 
poprodukcyjnym(%)
Współczynnik obciążeń - 68 72 64 55 68 73
demograficznych"
Wskaźnik starości - 46 51 69 105 138 192
A. Sauvy**
Zródło: obliczenia własne na podstawie: Rocznik Demograficzny [2006, 2009, 2011], Prognoza lud-
naści... [2009].
*Obciążenie demograficzne ludnością w wieku poprodukcyjnym (kobiety- 60 lat i więcej, mężczyź-
ni - 65 lat i więcej) ludności w wieku produkcyjnym (kobiety 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lata).
**Wskaźnik oznacza udział ludzi starych (w wieku 60 lat i więcej) przypadających na 100 osób mło-
dych (w wieku 0-17 lat).

Dla zdecydowanej większości ludzi starszych głównym źródłem dochodu (a najczę
ściej jedynym) są świadczenia społeczne, wśród których przeważają świadczenia emerytalne.

Porównanie bezwzględnej liczby emerytów i rencistów korzystających ze świadczeń
w 2000 i w 2009 roku pokazuje, że obecnie ta grupa społeczno-ekonomiczna jest mniej liczna
niż w 2000 roku. Niemniej udział liczby emerytów i rencistów w całej populacji zmienił się
nieznacznie, w 2009 roku stanowili oni około 24,5% populacji, a w 2000 roku udział ten był
większy jedynie o O, 1 punktu procentowego. Zmiany wewnątrz tej grupy społeczno
-ekonomicznej przedstawiono na rysunku 2.3. Mimo niewielkich zmian w liczebności popu
lacji emerytów i rencistów w latach 2000-2009, zaobserwowano systematyczny wzrost liczby
osób pobierających emeryturę, z 4 630 tys. w 2000 roku do 6 376 tys. w 2009 roku, czyli
o blisko 38%. Jednocześnie nastąpił spadek liczby osób pobierających rentę, z 4 782 tys.
w 2000 roku do 2 956 tys. w 2009 roku, czyli o 38,2%.

Starzenie się społeczeństwa powoduje powstanie większych wydatków na zabezpie
czenie emerytalne i opiekę społeczną. Frąckiewicz [2001, s. 20-39] uważa, że wśród licznych
konsekwencji wzrastającego udziału osób starszych w ogólnej strukturze populacji, m.in. za
sprawą przedłużającego się życia, za istotne należy uznać ustawicznie narastające zapotrze
bowanie na opiekę medyczną nad przynajmniej jedną czwartą ogółu społeczeństwa reprezen
tującą trzecią i czwartą generację. Należy również dodać, że na skutek znacznej różnicy mię
dzy długością trwania życia kobiet i mężczyzn problemy starszej generacji to głównie pro
blemy starszych kobiet.
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Rys. 2.3. Liczba emerytów i rencistów w Polsce w latach 2000-2009 (tys. osób)
Źródło: opracowanie własne ua podstawie: Emerytury i renty... [2010, s. 221.

2.5.2. Stan zdrowia osób starszych

k kolejnym badaniu stanu zdrowia Polaków85 przeprowadzonym w 2009 roku pod
stawowe pytanie dotyczyło samooceny stanu zdrowia. Określano je na skali pięciostopniowej:
od bardzo dobrego - do bardzo złego. W ciągu ostatnich 13 lat subiektywny stan zdrowia
Polaków istotnie się poprawił i dotyczyło to wszystkich grup wiekowych, również osób star
szych (w wieku 60 lat i więcej). Okazało się, że nieco ponad 21 % osób starszych ocenia swój
stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry (tab. 2.7). W 1996 roku takich osób było zaledwie
9,2%, a w 2004 roku - 16,3%. Znacznie gorzej stan zdrowia oceniają kobiety niż mężczyźni,
co częściowo wiąże się z faktem, że trwanie życia kobiet jest dłuższe, czyli mamy więcej ko
biet niż mężczyzn w starszym wieku. Mieszkańcy miast pozytywniej oceniają stan swojego
zdrowia od mieszkańców wsi. Bardzo zły stan zdrowia w 2009 roku deklarowało 7, 1 %, a zły
23,3%, czyli prawie co trzecia osoba mieszkająca w mieście oceniała swój stan zdrowia jako
zły lub bardzo zły, w 2004 roku udział takich osób wynosił 34,5%. Większość osób starszych
(45%) uważała, że ich stan zdrowiajest taki sobie, czyli ani dobry, ani zły .

.
85 Przeprowadzone w Polsce w 2009 roku przez Główny Urząd Statystyczny badanie EHIS (Europejskie An

kietowe Badanie Zdrowia) zrealizowane zostało zgodnie z zaleceniami Eurostatu, dotyczącymi zakresu tema
tycznego oraz zastosowanych narzędzi badawczych. Metodologia tego badania - w znacznym stopniu zgodna ze
stosowaną w badaniach stanu zdrowia przeprowadzonych przez GUS w 2004 r. i wcześniej w 1996 r. - pozwala
na porównywanie wyników i umożliwia obserwację stanu zdrowia ludności w dłuższym okresie.
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Tabela 2.7. Osoby w wieku 60 lat i więcej według samooceny stanu zdrowia (%)86

Ocena stanu zdrowia Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś
Bardzo dobre
1996 1,7 1,7 1,6 - -
2004 1,4

I,
1,8 1,2 1,8 0,9

2009 2,0 2,8 1,5 2,4 1,3
Dobre
1996 7,5 11,7 5,0 - -
2004 14,9 18,6 12,7 16,6 12,2
2009 19,3 22,7 17,1 22,0 14,4
Takie sobie
1996 36,8 38,9 35,6 - -
2004 46,7 47,4 46,3 46,7 46,7
2009 45,0 44,6 45,3 45,1 44,9
Złe
1996 40,4 36,0 42,9 - -
2004 28,7 25,1 31,0 26,3 32,9
2009 26,3 23,4 28,2 23,3 31,7
Bardzo złe
1996 13,4 11,6 14,4 - -
2004 7,7 6,5 8,5 8,2 7,0
2009 7,3 6,4 7,9 7,1 7,6
Brak danych
1996 0,3 0,1 0,4 - -
2004 0,5 0,6 0,3 0,5 0,4
2009 0,1 0,2 - 0,1 -
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Stan zdrowia ludności... [1999, 2006, 2011].

Z przeprowadzonych badań wynika, że ocena stanu zdrowia uzależniona jest od wy
stępowania: długotrwałych problemów zdrowotnych, występowania niepełnosprawności oraz
ograniczenia mobilności. Wraz z wiekiem wzrasta liczba osób chorujących przewlekle.
z problemem tym w 2009 roku borykało się ponad 85% osób w wieku 60 lat i więcej, nieza
leżnie od miejsca zamieszkania (tab. 2.8).

Tabela 2.8. Osoby w wieku 60 lat i więcej według występowania długotrwałych problemów
zdrowotnych (%)

Ocena stanu zdrowia Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta
Ogółem 100,0 100,0 100,0

Wieś

Z długotrwałymi problemami
zdrowotnymi
1996
2004
2009

100,0 100,0

78,8
85,3

74,6
80,9

81,6 1

88,2
Bez problemów zdrowotnych
1996
2004
2009

79,1
85,4

78,4
85,0

21,1
14,4

25,4
8,8

18,4
11,3

Brak danych
1~6 - - _ _
2004 0,1 0,0 0,0 0,1
2009 . O,~ 0,2 0,5 0,3

20,8
14,2

21,6
14,6

Zródło: opracowanie własne na podstawie: Stan zdrowia ludności... (2006, 2011].

0,0
0,4

86 Dane w 1996 roku dotyczą osób w wieku 65 lat i więcej.
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Częściej dotyczył on kobiet niż mężczyzn. Odsetek osób starszych określających swo
ją sytuację jako „ograniczona mobilność", czyli możliwość wykonywania wszystkich pod
stawowych czynności, wynosił 27%. Ograniczenie mobilności częściej występuje wśród lud
ności wsi oraz wśród kobiet i jest wyraźną cechą starości [Witkowski J. 2000, s. 19]. Niepo
kojący jest fakt, że prawie połowa osób starszych nie może bez ograniczeń wykonywać czyn
ności domowych.

Niepełnosprawność jest jednym z najważniejszych aspektów stanu zdrowia. Problem
ten staje się niezwykle istotny wraz z wydłużaniem się przeciętnego trwania życia. Dłuższe
życie nieuchronnie wiąże się z pogorszeniem sprawności zarówno fizycznej, jak i psychicz
nej. Zjawisko to jest niezwykle ważne z punktu widzenia możliwości zaspokojenia podsta
wowych potrzeb. Nie istnieje jedna, powszechnie uznana definicja niepełnosprawności. Defi
nicja stosowana przez WHO przyjmuje, że do niepełnosprawnych zaliczają się osoby z długo
trwałą obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w in
terakcji z różnymi barierami może ograniczać ich pełne i efektywne uczestnictwo w życiu
społecznym na równych zasadach z innymi obywatelami. W Polsce stosowane są co najmniej
dwie definicje niepełnosprawności. Pierwsza to definicja wynikająca z przepisów prawa i
dotycząca prawnej podstawy kwalifikacji do grupy osób niepełnosprawnych87. Natomiast
druga, dużo szersza, stosowana jest w statystyce GUS. Definicja statystyczna ujmuje bowiem
nie tylko osoby niepełnosprawne prawnie, ale również osoby, które wprawdzie nie posiadają
orzeczenia o niepełnosprawności, lecz deklarują, że mają ograniczenia w wykonywaniu wybra
nych czynności (tzw. niepełnosprawność biologiczna) [Stan zdrowia ludności... 2011, s. 69].

Dane z badania stanu zdrowia ludności wskazują, że w 2009 roku, w porównaniu z
2004 rokiem, nastąpił spadek liczby osób niepełnosprawnych w wieku 60 lat i więcej (tab.
2.9). W 2009 roku żyło w Polsce ponad 2,7 mln osób niepełnosprawnych w tym wieku, tj.
ponad 38%, podczas gdy pięć lat wcześniej liczba niepełnosprawnych przekraczała 3 mln
osób w tym wieku i stanowiła 46,2%. Ponad 40% z nich w 2009 roku posiadało orzeczenie
o niepełnosprawności. W 2004 roku takie orzeczenie posiadała co czwarta osoba. Kobiety
częściej deklarowały swoją niepełnosprawność (biologiczną), ale rzadziej od mężczyzn po
siadały orzeczenie prawne o niepełnosprawności. Nieco częściej niepełnosprawność dotyka
mieszkańców wsi niż miast, chociaż więcej orzeczeń o niepełnosprawności przyznawanych
jest w miastach.

87 W ramach obowiązujących uregulowań. prawnych obecnie obowiązują dwa rodzaje orzecznictwa (regulo
wane odrębnymi ustawami), prowadzone przez różne instytucje, tj. dla celów rentowych - orzecznictwo rentowe
prowadzone przez ZUS oraz dla celów pozarentowych - orzecznictwo prowadzone przez zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności. Na mocy prawa, posiadanie aktualnego orzeczenia wydanego przez ww. organy
kwalifikuje daną osobę do grupy niepełnosprawnych prawnie i daje podstawę do ubiegania się i korzystania ze
specjnlnej pomocy, ułatwień czy przywilejów, jakie przysługują tej zbiorowości (np. renta z tytułu niezdolności
do pracy, zasiłek pielęgnacyjny, turnusy rehabilitacyjne, zniżka na przejazdy). Natomiast niepełnosprawność
biologiczna informuje jedynie o subiektywnej deklaracji osoby, że ma ograniczoną zdolność wykonywania wy
specyfikowanych czynności.
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Tabela 2.9. Osoby w wieku 60 lat i więcej według stopnia niepełnosprawności (%)88

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety Miasta Wieś
Niepełnosprawni razem
1996 40,3 41,9 39,2 38,3 43,0
2004 46,2 45,0 47,1 44,4 49,0
2009 38,3 38,5 38,2 37,9 39,1

w tym niepełnosprawni
Prawnie i biologicznie
1996 57,8 61,8 54,8 57,0 58,7
2004 46,4 50,5 43,8 48,0 44,1
2009 30,4 30,0 30,7 30,1 31,0
Tylko prawnie
1996 21,7 23,1 20,6 21,8 21,5
2004 24,6 2'8,7 22,0 24,6 24,6
2009 40,4 47,0 36,0 43,4 35,3
Tylko biologicznie
1996 20,5 15,0 24,5 21,2 19,7
2004 29,0 20,8 34,2 27,4 31,4
2009 29,2 23,0 33,3 26,5 33,8
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Stan zdrowia ludności.. , [1999, 2006, 2011].

2.5.3. Prognoza trwania życia osób starszych

Polskie prognozy demograficzne jednoznacznie wskazują, że liczba ludzi starych i ich
udział w ogólnej liczbie populacji rosną i będą wciąż rosły (tab. 2.10).

Tabela 2.10. Rzeczywista liczba ludności Polski w 2010 roku i prognozowana (tys.) w latach
2015-2030 (stan na 31.12)

Wiek 2010 2015 2020 2025 2030
Ogółem 38 200 38 016 37 830 37 438 36 796
Mężczyźni 18 444 18 329 18 239 18 052 17 743
Kobiety 19 756 19 688 19 591 19 386 19 053
0-17 lat 7 140 6 918 6 959 6 816 6 253
Mężczyźni 3 664 3 556 3 580 3 508 3 218
Kobiety 3 476 3 362 3 379 3 309 3 035
18-44 lata 15 334 15 005 14072 12 823 11 624
Mężczyźni 7 772 7 587 7 117 6 495 5 905
Kobiety 7 562 7 418 6 955 6 327 5 719
45-59 lat 8 215 7 473 7 195 7 765 8 622
Mężczyźni 3 988 3 650 3 543 3 841 4 278
Kobiety 4 227 3 822 3 652 3 923 4 345
60-64 lata 2 327 2 691 2 650 2 190 2 102
Mężczyźni 1 067 1240 1 236 1 037 1 008
Kobiety l 260 1 451 1 414 1 153 1094
65 lat i więcej 5 185 5 929 6 954 7 844 8 195
Mężczyźni 1 954 2 295 2 763 3 17] 3 334
Kobiety 3 231 3 634 4 191 4 673 4 862
Zródło: Rocznik Demograficzny [2011, s. 129, 153].

88 Dane w 1996 roku dotyczą osób w wieku 65 lat i więcej.
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Obecnie w populacji osób dorosłych liczną grupę stanowią osoby między 45. a 59. ro
kiem życia, a to oznacza, że osoby te przyczynią się w najbliższych latach do znacznego
wzrostu liczby osób z wyższych przedziałów wiekowych. Należałoby się zatem spodziewać,
że stosunkowo najmniej liczna subpopulacja osób starszych z grupy powyżej 60 lat zacznie
wzrastać w kolejnych pięcioleciach XXI wieku na skutek przesuwania się do tej grupy wieku
kohort „wyżu demograficznego". Przewiduje się, że w Polsce w 2030 roku liczba osób powy
żej 60. roku życia przekroczy 1 O mln, co stanowić będzie około 28% całej populacji.

Bezpośrednio po drugiej wojnie światowej poziom umieralności w Polsce był bardzo
wysoki. W 1950 roku przeciętna długość trwania życia mężczyzn wynosiła nieco ponad 56
lat, a kobiet prawie 62 lata [Trwanie życia ... 2008, s. 11]. W dekadzie lat pięćdziesiątych ob
serwowano szybki spadek poziomu umieralności, a tym samym wyraźny wzrost parametrów
trwania życia. Tendencja ta utrzymywała się również w następnym dziesięcioleciu. W kolej
nych 20 latach (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte) średnia długość trwania życia mężczyzn
prawie nie uległa zmianie, natomiast kobiet wzrosła o 3 lata.

Przeciętne trwanie życia mężczyzn 60-letnich ulegało wahaniom w kolejnych deka
dach XX wieku (tab. 2.11). W 1960 roku, w porównaniu z 1950 rokiem, wzrosło o 1,3 roku,
po czym w dwóch kolejnych dziesięcioleciach odnotowano nieznaczne spadki. Ponowny jego
wzrost zarejestrowano w 1990 roku. W efekcie w 20 I O roku mężczyźni, którzy osiągnęli 60
lat, mieli jeszcze średnio do przeżycia ponad 18 lat, czyli o 3,7 roku więcej niż ich rówieśnicy
w 1950 roku. Natomiast dalsze trwanie życia 75-letniego mężczyzny w latach 1950-2010
wydłużyło się o 2,6 roku. Wśród kobiet notowano stałą poprawę parametrów trwania życia.
Dalsze trwanie życia 60-letniej kobiety wydłużyło się w omawianym okresie o 6,4 roku,
a 75-letniej o 4, 1 roku.

Tabela 2. 11. Przeciętne dalsze trwanie życia osób w wieku 60 i 75 lat w Polsce
Lata 60 lat 75 lat

mężczyźni kobiety mężczyźni kobiety
1950 14,6 17,1 6,9 7,8
1960 15,9 18,7 7,5 8,6
1970 15,7 19,2 7,6 8,9
1980 15,2 19,4 6,9 8,8
1990 15,3 19,96 7,5 9,5
2000 16,7 21,5 8,6 10,4
2010 18,3 23,5 9,5 11,9

Zródło: opracowanie własne na podstawie: Trwanie życia... 2011 [2012).

Dla naszego kraju charakterystyczna jest duża różnica między przeciętnym trwaniem
życia mężczyzn i kobiet, znacznie wyższa w porównaniu z najbardziej rozwiniętymi krajami
Europy Zachodniej. Dlatego też w populacji osób stai szych przeważają kobiety i w poszczegól
nych przedziałach wieku osób starszych pogłębia się dysproporcja doż~~ających według płci.





3. Podstawowe źródła informacji liczbowych o sytuacji
materialnej i aktywności turystycznej gospodarstw
domowych

3.1. Budżety gospodarstw domowych jako źródło danych statystycznych
o dochodach i wydatkach

Pozyskiwaniem informacji o sytuacji bytowej gospodarstw domowych w Polsce zaj
muje się wiele ośrodków naukowo-badawczych oraz instytucji komercyjnych. W pracy tej
wykorzystano dane z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez Główny
Urząd Statystyczny. Dane te są pozyskiwane corocznie taką samą lub bardzo zbliżoną meto
dą. Badania prowadzone przez GUS są ponadto systematycznie dostosowywane do standar
dów Unii Europejskiej.

Jednostką badania jest gospodarstwo domowe jednoosobowe lub wieloosobowe. Go
spodarstwo domowe jednoosobowe stanowi osoba utrzymująca się samodzielnie, tzn. niełą
cząca swoich dochodów z dochodami innych osób bez względu na to czy mieszka sama, czy
z innymi osobami. Przez gospodarstwo wieloosobowe rozumie się zespół osób mieszkających
razem i wspólnie utrzymujących się. W badaniach przeprowadzanych przez GUS nie
uwzględnia się gospodarstw domowych, w skład których wchodzą: osoby zamieszkujące
w obiektach zbiorowego zakwaterowania (internat, hotel robotniczy, dom rencisty, klasztor
itp.) oraz obywatele obcego państwa [Metodologia badania ... 2011, s. 8].

Przedmiotem badania jest wielkość przychodów i rozchodów (pieniężnych i niepie
niężnych) wszystkich członków badanego gospodarstwa domowego oraz ilościowe i warto
ściowe spożycie wybranych artykułów i usług. Ponadto w badaniu zbierane są informacje
o źródłach utrzymania, cechach demograficznych i społeczno-ekonomicznych osób wchodzą
cych w skład gospodarstwa domowego, użytkowaniu gruntów przez gospodarstwo domowe,
warunkach mieszkaniowych, wyposażeniu gospodarstwa domowego w dobra trwałego użyt
kowania i nieruchomości oraz o subiektywnej ocenie sytuacji materialnej gospodarstwa do
mowego [Metodologia badania ... 2011, s. 9].

Badania budżetów gospodarstw domowych (BBGD) mają w Polsce już prawie pięć
dziesięcioletnią tradycję89. Od 1957 roku GUS prowadzi nieprzerwanie badanie budżetów
oparte na metodzie reprezentacyjnej. Do 1971 roku stosowano podejście branżowe, które
opierało się na losowaniu zakładów pracy, a następnie badaniu gospodarstw domowych wy
branych losowo pracowników. Od 1973 roku obowiązuje podejście terytorialne, oznaczające
losowanie gospodarstw domowych (mieszkań) umiejscowione na terenie uprzednio wyloso-

89 Historia badań budżetów gospodarstw domowych na ziemiach polskich sięga przełomu XIX i XX wieku.
Podobnie jak sto ]at wcześniej na zachodzie Europy były to opracowania pojedynczych budżetów rodzin zali
czanych do niższych warstw społecznych i sporządzane były przez indywidualnych badaczy. k dwudziestoleciu
międzywojennym badania budżetów gospodarstw domowych zostały podjęte przez GUS, placówki naukowe
oraz instytucje samorządu terytorialnego. Były to jednak badania fragmentaryczne, nastawione na wybrane gru
py ludności, prowadzone w niektórych regionach kraju na niezbyt dużych próbach [Metodologia badania...
2011,s.10].
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wanych rejonów statystycznych (lub ich zespołów utworzonych dla potrzeb narodowego spi
su powszechnego). Do 1982 roku stosowano metodę ciągłą, polegającą na badaniu tych sa
mych gospodarstw przez rok albo dłużej. W latach 1983-1992 wykorzystywano metodę rota
cji kwartalnej, a począwszy od 1993 - metodę rotacji miesięcznej. Metoda rotacyjna oznacza
wymianę badanych gospodarstw w ciągu roku. W przypadku rotacji kwartalnej gospodarstwa
wymieniane są co kwartał, w przypadku rotacji miesięcznej - co miesiąc [Metodologia bada
nia ... 20ll, s. 8, Kordas 2007, s. 45-46].

Metodologia badania budżetów jest od 1993 roku dostosowywana do zaleceń Eurosta
tu90 oraz Systemu Rachunków Narodowych (S~N).

W każdym gospodarstwie domowym wyodrębnia się jego „głowę" (osobę odniesie
nia). Uważa się za nią osobę, która ukończyła 16 lat i osiąga najwyższy stały, w dłuższym
okresie, dochód spośród wszystkich członków gospodarstwa domowego przeznaczony na
potrzeby jego członków. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób osiąga taki sam dochód,
wówczas za osobę odniesienia uważa się osobę, która głównie rozporządza środkami na
utrzymanie gospodarstwa domowego.

Źródła utrzymania osób w gospodarstwie domowym to takie, z których pochodzą uzy
skiwane środki pieniężne, jak i niepieniężne zarówno w kraju, jak i z zagranicy. Ustala się je
na podstawie dochodów członków gospodarstw domowych pod warunkiem, że mają one cha
rakter stały lub powtarzalny. Rozróżnia się następujące źródła utrzymania [Metodologia ba
dania ... 2011, s. 39-40]:

1. Źródła zarobkowe:
- praca najemna (stała lub dorywcza),
- użytkowanie gospodarstwa rolnego,
- praca na własny rachunek poza gospodarstwem rolnym w użytkowaniu indywidualnym,
- wykonywanie wolnego zawodu.
2. Źródła niezarobkowe:
- świadczenia z ubezpieczenia społecznego (w tym z emerytury i renty),
- świadczenia pozostałe (w tym zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia przedemerytalne,
- zasiłki stałe i okresowe, stypendia, alimenty wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego),
- inne dochody (w tym dary),
- dochody z własności,
- dochody z wynajmu nieruchomości,
- inne przychody (np.: sprzedaż majątku, korzystanie z oszczędności, pobrane po-

życzki i zaciągnięte kredyty).
3. Pozostawanie na utrzymaniu - za osobę pozostającą na utrzymaniu uważa się oso

bę, która nie posiada własnego źródła utrzymania (zarobkowego lub niezarobkowego) i jest
utrzymywana przez członków gospodarstwa domowego.

W badaniu budżetów, przy prezentacji wyników, stosuje się grupowania gospodarstw
domowych według określonych kryteriów, tj.:

- grupy społeczno-ekonomicznej gospodarstwa domowego,
- wielkości gospodarstwa domowego.

90
Eurostat - Europejski Urząd Statystyczny (European Statistical Office) jest urzędem Komisji Europejskiej.
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- typu biologicznego gospodarstwa domowego,
- klasy miejscowości zamieszkania.
Od 2005 roku w badaniu budżetów gospodarstw domowych klasyfikuje się gospodar

stwa domowe według pięciu podstawowych grup społeczno-ekonomicznych ludności kraju.
Są to:

1. Gospodarstwa pracowników - gospodarstwa domowe, których wyłącznym lub
głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest dochód z pracy najemnej w sektorze pu
blicznym lub prywatnym. Dodatkowym źródłem utrzymania tych gospodarstw może być
emerytura, renta lub inne niezarobkowe źródło, praca na własny rachunek, użytkowanie go
spodarstwa indywidualnego w rolnictwie, wykonywanie wolnego zawodu. Oznacza to, że
dochód uzyskiwany ze źródeł dodatkowych jest niższy od dochodów uzyskiwanych z pracy
najemnej.

2. Gospodarstwa rolników - gospodarstwa domowe, których wyłącznym lub głów
nym (przeważającym) źródłem utrzymania jest dochód z użytkowanego gospodarstwa indy
widualnego w rolnictwie. Dodatkowym źródłem utrzymania tych gospodarstw może być
emerytura, renta lub inne źródło niezarobkowe, praca najemna, praca na własny rachunek,
bądź wykonywanie wolnego zawodu. Oznacza to, że dochód uzyskiwany ze źródeł dodatko
wych jest niższy od dochodów uzyskiwanych z gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie.

3. Gospodarstwa pracujących na własny rachunek - gospodarstwa domowe, któ
rych wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest praca na własny
rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie lub wykonywanie wolnego za
wodu. Dodatkowym źródłem utrzymania może być: praca najemna, użytkowanie gospodar
stwa indywidualnego w rolnictwie, emerytura, renta lub inne niezarobkowe źródło. Oznacza
to, że dochód uzyskiwany z dodatkowych źródeł jest niższy od dochodów z pracy na własny
rachunek poza gospodarstwem indywidualnym w rolnictwie.

4. Gospodarstwa emerytów i rencistów - gospodarstwa domowe, których wyłącz
nym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania jest emerytura lub renta. Dodatko
wym źródłem utrzymania może być: inne źródło niezarobkowe poza emeryturą lub rentą (np.
dochód z własności, zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, dary), praca najemna, użytkowanie
gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie, praca na własny rachunek lub wykonywanie
wolnego zawodu. Oznacza to, że dochód uzyskiwany ze źródeł dodatkowych jest niższy od
dochodów uzyskiwanych z emerytur i rent.

5. Gospodarstwa utrzymujące się z niezarobkowych źródeł - gospodarstwa domo
we, których wyłącznym lub głównym (przeważającym) źródłem utrzymania są źródła nieza
robkowe inne niż emerytura lub renta, np. zasiłki dla bezrobotnych, świadczenia pieniężne i
niepieniężne udzielone na podstawie ustawy o pomocy społecznej, dodatki mieszkaniowe,
zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, alimenty, darowizny, dochody z tytułu własności i z wy
najmu nieruchomości. Dodatkowym źródłem utrzymania tych gospodarstw może być: praca
najemna, emerytura ]ub renta, praca na własny rachunek i wykonywanie wolnego zawodu,
użytkowanie gospodarstwa indywidualnego w rolnictwie. Oznacza to, że dochód uzyskiwany
ze źródeł dodatkowych jest niższy od dochodów uzyskiwanych ze źródeł niezarobkowych
innych niż emerytura i renta.
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Wielkość gospodarstwa domowego określana jest na podstawie liczby osób wcho
dzących w jego skład. Wyróżnia się następujące wielkości gospodarstwa [Metodologia bada
nia ... 2011, s. 43-44]:

- gospodarstwa jednoosobowe,
- gospodarstwa dwuosobowe,
- gospodarstwa trzyosobowe,
- gospodarstwa czteroosobowe,
- gospodarstwa pięcioosobowe,
- gospodarstwo sześcio- i więcej osobowe,
Typ biologiczny gospodarstwa domowego jest określany na podstawie stopnia po

krewieństwa członków gospodarstwa do jego głowy (osoby odniesienia). Wyróżnia się nastę
pujące typy biologiczne gospodarstw domowych:

- para bez dzieci,
' - para z jednym dzieckiem na utrzymaniu,

- para z dwojgiem dzieci na utrzymaniu,
- para z trojgiem dzieci na utrzymaniu,
- para z czworgiem i więcej dziećmi na utrzymaniu,
- matka z dziećmi na utrzymaniu,
- ojciec z dziećmi na utrzymaniu,
- para z dziećmi na utrzymaniu i innymi osobami,
- matka lub ojciec z dziećmi na utrzymaniu i innymi osobami,
- inne osoby z dziećmi na utrzymaniu,
- gospodarstwa jednoosobowe,
- pozostałe.
Przy grupowaniu gospodarstw domowych według klasy miejscowości zamieszkania

stosuje się podział kraju na obszary miejskie i wiejskie. W ramach obszarów miejskich wy
różnia się [Metodologia badania ... 2011, s. 45]:

- miasta o liczbie mieszkańców 500 tys. i więcej,
- miasta o liczbie mieszkańców 200-499 tys.,
- miasta o liczbie mieszkańców 100-199 tys.,
- miasta o liczbie mieszkańców 20--99 tys.,
- miasta o liczbie mieszkańców poniżej 20 tys.
Materiał statystyczny zawiera także opinie respondenta o warunkach życia gospodar

stwa domowego. Należą do nich m.in. informacje na temat wyposażenia gospodarstwa w wy
brane przedmioty trwałego użytkowania, dane dotyczące spożycia wybranych artykułów spo
żywczych oraz subiektywna ocena ogólnej sytuacji materialnej gospodarstwa. k ocenie su
biektywnej wyróżnia się pięć stopni: bardzo dobra, raczej dobra, przeciętna, raczej zła, zła.

Badanie budżetów gospodarstw domowych opiera się na klasyfikacji przychodów
i rozchodów. k zakresie wydatków konsumpcyjnych badanie budżetów opiera się na klasyfi
kacji COICOP/HBS (klasyfikacja wydatków na towary i usługi konsumpcyjne według celu
wydatkowania zalecana przez Eurostat), w której wyróżnia się l 2 głównych grup wydatków
konsumpcyjnych:
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1 . żywność i napoje bezalkoholowe,
2. napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe,
3. odzież i obuwie,
4. użytkowanie mieszkania i nośniki energii,
5. wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego,
6. zdrowie,
7. transport,
8. łączność,
9. rekreacja i kultura,

10. edukacja,
11. restauracje i hotele,
12. pozostałe towary i usługi (w tym higiena osobista, przedmioty osobistego użytku,

opieka socjalna, usługi ubezpieczeniowe).
Poważnym problemem w BBGD jest niepodjęcie badania lub rezygnacja z dalszego

w nim uczestnictwa przez wylosowane gospodarstwa. Przyczyny tego problemu można po
dzielić na obiektywne i subiektywne.

Przyczyny obiektywne odnoszą się do wypadków losowych, uniemożliwiających
prowadzenie zapisów przez gospodarstwo, takich jak'":

- niemożność udziału w badaniu z powodu choroby bądź podeszłego wieku,
- nieobecność w domu w okresie badania,
- niemożność nawiązania kontaktu (ankieter nikogo nie zastał w domu),
- rozpad gospodarstwa domowego (np. rozwód),
- zmiana miejsca zamieszkania.
Przyczyny subiektywne występują, gdy gospodarstwo domowe mogłoby uczestniczyć

w badaniu, ale odmawia udziału w nim. Najczęściej przyczyną odmowy jest niechęć do badań
statystycznych lub brak czasu92

. W badaniach reprezentacyjnych udział wylosowanych jedno
stek do badania jest bardzo istotny i może mieć duży wpływ na jakość wyników. Niekorzyst
ny wpływ braków odpowiedzi w pewnym stopniu może być zredukowany przez zamianę go
spodarstw oraz ważenie obserwacji.

W przypadku, gdy do badania nie przystąpi żadne gospodarstwo domowe z wyloso
wanego mieszkania, dobierane jest inne mieszkanie, ze specjalnie przygotowanej w tym celu
rezerwowej listy mieszkań. Listę taką losuje się oddzielnie dla każdego terenowego punktu
badań, w ramach każdej podpróbki. Mieszkanie z próby rezerwowej dobiera się tak długo, aż
co najmniej jedno gospodarstwo domowe zamieszkujące w dobranym mieszkaniu wyrazi
zgodę na uczestniczenie w badaniu. Istotne jest tutaj ścisłe przestrzeganie losowo ustalonego
porządku mieszkań [Metodologia badania ... 2011., s. 11-12]. Zastosowanie tej procedury
może jednak niekiedy prowadzić do zniekształcenia wyników. Związane to jest z tym, że go
spodarstwo dobrane z listy rezerwowej może mieć inne cechy demograficzne i społeczno
-ekonomiczne (np. inny skład osobowy, inne źródło utrzymania, inny poziom i strukturę wy-

91 Więcej informacji na temat błędów powstałych na skutek braku odpowiedzi można znaleźć w pracy Kor
dosa [1988).

92 Jak podaje Słaby [2007], bardzo wiele bogatych gospodarstw niechętnie udziela informacji na temat swo-
ich dochodów.
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datków) niż gospodarstwo odmawiające udziału w badaniu (wylosowane do badania). Z tego
powodu stosuje się ważenie wyników badania, wykorzystując stratyfikację ex-post. Polega
ona na skorygowaniu struktury zbadanych gospodarstw strukturą gospodarstw wylosowa
nych. W tym celu bierze się pod uwagę dwie cechy: przynależność do grupy społeczno
-ekonomicznej oraz wielkość gospodarstwa domowego. Jednakże takie postępowanie jest
utrudnione z powodu braku informacji o wartościach tych cech w części gospodarstw nie
podejmujących badania [Dudek 2011, s. 298].

W 2009 roku do badania budżetów nie przystąpiło 48, 1 % gospodarstw domowych wy
losowanych i dobranych do badania93

. Nato~ast wśród gospodarstw wylosowanych (bądź
dobranych) do uczestniczenia po raz pierwszy w badaniu w 2009 roku nie podjęło badania
59,5% gospodarstw. Najczęściej nie podejmują badania gospodarstwa emerytów (35,3%) i
pracowników (23,9% ), a na ostatnim miejscu pod względem wskaźnika braku odpowiedzi
znalazły się gospodarstwa domowe utrzymujące się z niezarobkowych źródeł (15%).

' W badaniach statystycznych braki odpowiedzi stanowią jeden z poważniejszych ro
dzajów błędów nielosowych. Ich występowanie prowadzi do znacznego obciążenia uzyska
nych wyników i może w istotny sposób rzutować na jakość badania [Kordos 1988, s. 77].
W ostatnich latach bardzo dużą wagę przywiązuje się do różnego rodzaju metod, które mogą
prowadzić do zmniejszenia negatywnego wpływu braków danych. Jedną z metod umożliwia
jących redukcję obciążenia i zwiększenie precyzji szacunku na skutek występowania braków
informacji jest kalibracja94

. Idea kalibracji polega na skorygowaniu, czyli odpowiednim wy
znaczeniu, wyjściowych wag wynikających ze schematu losowania jednostek do próby w taki
sposób, aby skompensować utratę informacji związaną z brakiem danych. Korekty wag do
konuje się z uwzględnieniem zmiennych pomocniczych, które mogą pochodzić bądź z tej
samej próby co zmienna szacowana, bądź z innych źródeł [Paradysz i Szymkowiak 2008,
s. 215]95

. Metoda ta z powodzeniem jest wykorzystywana w praktyce badań statystycznych
przy braku odpowiedzi z urzędów statystycznych wielu państw [Szymkowiak 2012, s. 141].
Stosuje się ją m.in. w badaniu budżetów gospodarstw domowych (Węgry, Szwecja, Finlandia,
Dania), w badaniu aktywności ekonomicznej ludności (Węgry), w badaniach nad jakością
życia i zdrowia (Szwecja), w badaniu wykorzystania czasu (Finlandia) oraz w badaniu doty
czącym bezpieczeństwa i przestępczości (Szwecja)96•

Inną grupą metod redukcji błędów przy posługiwaniu się próbą otrzymaną, wprawdzie
metodą reprezentacyjną, ale obarczoną względnie wysokim wskaźnikiem braków odpowiedzi,
może być wykorzystanie metod bootstrapowych. Polegają one na wnioskowaniu na podstawie

93
Spośród ogółu gospodarstw domowych w 2009 roku nie podjęło badania 27,8% gospodarstw domowych

emerytów, 20,4% gospodarstw domowych pracowników, 19,5% gospodarstw pracujących na własny rachunek,
17,9% gospodarstw domowych utrzymujących się z niezarobkowych źródeł, 17,0% gospodarstw domowych
ren~istów i 13,0% gospoda~stw dom?wyc_~ rolników [Budżety gospodarstw... 2010, s. 21].

Podstawy metodologiczne kalibracji zostały sformułowane przez Devillea i Sarndala [1992), a następnie
szczegółowo opisane przez Sarndala i Lundstroma [2005].

95
M~toda kalibracji jes~ przedmioten:1 zainteresowania m.in. pracowników Katedry Statystyki Uniwersytetu

Ekonomicznego w Poznaniu [Paradysz 1 Szymkowiak 2008, Klimanek i in. 2009, Józefowski i Szymkowiak
2012, Szymkowiak 2007, 2012).

.
96

W P~lsce metoda ta była wyk?rzys~ywa~a w bardzo ograniczonym zakresie przez GUS. Jedynym bada
mem, w ktorym dokonywano redukcji obciążenia na skutek istnienia braków odpowiedzi było badanie EUSILC
[Szymkowiak 2012, s. 140]. '
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wartości otrzymanych z wielokrotnego losowania pierwotnej próby. Jedna z tych metod zo
stała wykorzystana do estymacji parametrów regresji modeli dwumianowych, których wyniki
zaprezentowano w podrozdziałach 4.2 i 6.3. Istota i rodzaje metod bootstrapowych szerzej
zostaną omówione w podrozdziale 3.3.

Kolejnym problemem dotyczącym jakości danych uzyskanych z BBGD jest występo
wanie błędów o charakterze nielosowym. Przyczynami tych błędów mogą być: źle opracowa
ny kwestionariusz, niezrozumiałe instrukcje, niewłaściwy dobór personelu, błędne informacje
uzyskane od respondentów czy źle opracowane wyniki. Jak wykazuje praktyka badań repre
zentacyjnych (zarówno w Polsce, jak i w innych krajach), wyniki badań dotyczących budże
tów gospodarstw domowych obarczone są zarówno błędami o charakterze losowym, jak i nie
losowym. Niektóre pozycje są celowo zaniżane przez gospodarstwa domowe. Dotyczy to
m.in. dochodów ludności, wydatków na alkohol i tytoń, wyroby cukiernicze oraz żywienia
w placówkach gastronomicznych [Metodologia badania... 2011, s. 28].

3.2. Dane statystyczne dotyczące turystyki i wypoczynku
w gospodarstwach domowych

W poprzednim podrozdziale wśród głównych 12 grup wydatków konsumpcyjnych,
objętych badaniami budżetów rodzinnych, wymieniono dwie odnoszące się w sposób mniej
lub bardziej bezpośredni do wyjazdów turystycznych. Była to grupa 9. obejmująca wydatki na
.rekreację i kulturę" oraz grupa 11. ,,restauracje i hotele". Ponadto z podróżowaniem związa
ne są także wydatki na transport oraz ewentualnie na żywność. Wydatki wchodzące w zakres
wymienionych grup ujmowane są w sposób zagregowany, Oznacza to, że nie jest możliwe
wyodrębnienie wydatków bezpośrednio związanych z turystyką. Badania prowadzone w tej
formie nie pozwalają na otrzymanie szczegółowych informacji dotyczących aktywności tury
stycznej gospodarstw domowych. Stąd też Główny Urząd Statystyczny prowadzi w odstępach
czteroletnich badania ankietowe poświęcone tej tematyce.

Badanie ankietowe „Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych w 2009
roku" jest najnowszym, piątym z kolei badaniem w ramach powtarzanego co cztery lata cyklu
badań modułowych poświęconych turystyce, prowadzonych na podpróbie gospodarstw do
mowych objętych badaniem budżetów. Według informacji GUS, jest to już czwarte badanie
w pełni zgodne z zaleceniami Unii Europejskiej dotyczącymi metodologii gromadzenia da
nych, definicji i klasyfikacji, stosowanych w badaniach popytu turystycznego. W badaniu
Uwzględniono również potrzebę gromadzenia określonych danych do rachunku satelitarnego
turystyki [Turystyka i wypoczynek... 2010, s. 16].

Badanie uczestnictwa w turystyce obejmowało okres od 1 października 2008 do 30
Września 2009 roku i miało na celu poznanie sposobów spędzenia czasu wolnego przez
członków gospodarstw domowych, poznanie ich planów urlopowych, ocenę stopnia uczest
nictwa gospodarstw domowych i ich członków w wyjazdach turystycznych oraz oszacowanie
poziomu wydatków przeznaczonych na ten cel. W badaniach starano się również wyjaśnić
powody nieuczestniczenia w wyjazdach turystycznych. Jego celem było ponadto ustalenie
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poziomu wyposażenia gospodarstw domowych w sprzęt turystyczny oraz oszacowania wy
datków poniesionych w ostatnim roku na zakup i konserwację tego sprzętu.

Badaniami objęte zostały cztery podstawowe rodzaje wyjazdów: krajowe wyjazdy
długoterminowe (5 i więcej dni, czyli min. 4 noclegi); krajowe wyjazdy krótkoterminowe
(2-4 dni, czyli 1-3 noclegi), oraz wyjazdy zagraniczne zarówno długie (2 i więcej dni, czyli
min. 1 nocleg), jak i krótkie (jednodniowe, bez noclegu). Najszerszy zakres analiz dotyczył
wyjazdów krajowych długoterminowych i długookresowych wyjazdów zagranicznych. Dla
każdego z nich przygotowano oddzielny kwestionariusz wywiadu. Krajowe wyjazdy krótko
terminowe respondenci opisywali odrębnie, ograniczając opisy do dziesięciu wyjazdów.
Mniej uwagi poświęcono beznoclegowym wyjazdom za granicę, ograniczając się wyłącznie
do określenia liczby takich podróży i szacunkowych wydatków z nimi związanych. Uwzględ
niono także przyjazdy do gospodarstwa domowego połączone z noclegiem, gości zarówno
z kraju, jak i z zagranicy.

Badanie to przeprowadzono metodą wywiadu bezpośredniego przez ankieterów biorą
cych udział w badaniu budżetów gospodarstw domowych. Pozwoliło to na wykorzystanie dla
celów analitycznych pewnych informacji pochodzących z badania budżetów, np. w odniesie
niu do kwintylowych grup'" dochodów gospodarstw. Do badań zaklasyfikowano 4 670 go
spodarstw domowych, spośród których do badania przystąpiło 4 636 gospodarstw (spośród
pozostałych 34 gospodarstw, 28 odmówiło przystąpienia do badania). W wywiadach indywidu
alnych uzyskano informacje o 2 735 wyjazdach turystycznych, w tym o 2 037 wyjazdach kra
jowych długoterminowych oraz o 698 wyjazdach zagranicznych połączonych przynajmniej
z jednym noclegiem. Według GUS, zastosowana metoda doboru próby pozwala uogólniać wy
niki badań na wszystkie polskie gospodarstwa domowe oraz ich członków, czyli na 13 337 tys.
gospodarstw domowych i na 37 806 tys. osób [Turystyka i wypoczynek ... 2010, s. 26].

W badaniu tym wykorzystano dwa kwestionariusze98. Pierwszy z nich .Kwestiona
riusz gospodarstwa domowego DS-51G" składał się z siedmiu działów i odnosił się do go
spodarstwa domowego jako całości. Pierwszy dział dotyczył charakterystyki gospodarstwa
domowego (składu osobowego, głównego źródła utrzymania, danych społeczno
demograficznych jego członków itd.). Dział drugi dotyczył realizacji wywiadu w przypadku,
gdy wywiadu nie przeprowadzono i ustalano przyczyny braku uczestnictwa respondenta w
badaniu. Pytania w dziale trzecim odnosiły się do preferowanych form wypoczynku w gospo
darstwie domowym i planowanego sposobu spędzania urlopu w ciągu najbliższych dwóch lat.
Każda z osóbw wieku siedmiu lat i więcej pytana była o preferowane formy spędzania czasu
wolnego i o planowane wyjazdy w przyszłości. Czwarta część kwestionariusza poświęcona
była wyposażeniu gospodarstwa domowego w sprzęt turystyczny i inne dobra wykorzystywane

97
Grupy kwintylowe zostały utworzone na podstawie informacji o wysokości dochodu rozporządzalnego

p~zypadającego na osob~ w gospodarstwie domowym, uzyskanej z badania budżetów gospodarstw domowych.
Listę członków wszystkich gospodarstw domowych po uprzednim uporządkowaniu według rosnących wartości
dochodu roz~orządzaln~~o na osobę podzielono na 5 równych części, które stanowią poszczególne grupy kwin
tylowe. SkraJ~e wartosc1. dochodów w tych grupach tworzą granice przedziałów dochodu rozporządzalnego
w grupach kwintylowych I zostały określone na podstawie danych empirycznych.

98 Kwestionariusze wykorzystane w badaniu zawarto w aneksie.
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na potrzeby turystyki oraz wydatków poniesionych przez gospodarstwo na ten cel w ciągu
roku poprzedzającego badanie. Najistotniejsze znaczenie dla aktywności turystycznej, a więc
dla niniejszej pracy, miały pytania zawarte w dziale piątym i szóstym. Dotyczyły one infor
macji o wyjazdach tui ystycznych krajowych i zagranicznych (dział piąty) zrealizowanych w
ciągu roku poprzedzającego badanie (tj. w okresie 1.10.2008 do 30.09.2009 r.), a także o wy
datkach z tym związanych oraz o wyjazdach krajowych krótkoterminowych (dział szósty).
Ostatni, siódmy dział ankiety dotyczył przyjazdów turystycznych do badanego gospodarstwa
domowego99.

Drugim narzędziem badawczym był .Kwestionarius; indywidualny wyjazdu DS-51I",
który składał się z trzech części (działów) i wypełniany był odrębnie dla każdego dłuższego
wyjazdu długoterminowego zarówno krajowego (na 5 dni i dłużej), jak i zagranicznego (2 dni
i dłużej). Pierwsza część kwestionariusza zawierała ogólne dane o wyjeździe oraz osobach
w nim uczestniczących. Dział drugi dotyczył charakterystyki wyjazdu i zawierał pytania
o usługi zakupione u pośrednika, środki transportu wykorzystywane zarówno na dojazd, jak
i na miejscu, obiekty noclegowe, z jakich korzystano podczas wyjazdu, cel i formę wyjazdu,
odległość miejsca będącego celem wyjazdu od miejsca zamieszkania, a w przypadku wyjazdu
zagranicznego - kraj docelowy, sposób spędzania czasu, a także o szacunkową wysokość
wydatków poniesionych w związku z wyjazdem oraz dofinansowanie wyjazdu z innych źró
deł. W dziale trzecim znalazły się pytania o realizacje bądź przyczyny nieprzeprowadzenia
wywiadu.

Zgodnie z międzynarodową definicją turystyki, badanie dotyczyło szeroko rozumia
nych wyjazdów turystycznych, tj. wyjazdów poza miejsce zamieszkania zarówno w celu wy
poczynkowym, rekreacyjnym, poznawczym, jak i zawodowym (delegacja, załatwianie intere
sów), religijnym, leczniczym itp. Zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej, do wyjazdów tu
rystycznych nie zaliczano natomiast wyjazdów, które łączą się z pracą lub nauką poza miej
scem stałego zamieszkania (np.: dojazdy ucznia lub studenta do szkoły) oraz wyjazdów zwią
zanych z pobytem w szpitalu w innej miejscowości niż miejsce zamieszkania, a także wyjaz
dów wynikających ze specyfiki pracy (np.: marynarzy, pilotów, kierowców oraz wyjazdy na
kontrakty za granicę) [Turystyka i wypoczynek ... 2010, s. 21].

W badaniach GUS wprowadzono rozgraniczenie dwóch pojęć: wyjazd turystyczny
i podróż turystyczna. Wyjazd turystyczny odnosił się do gospodarstw domowych i oznaczał
opuszczenie miejsca zamieszkania przez co najmniej jednego członka gospodarstwa w celu
turystycznym. W przypadku wyjazdów więcej niż jednego z członków gospodarstwa, czyli
wyjazdów wieloosobowych, ich cechą była realizacja wspólnego programu turystycznego
poza domem. Natomiast termin „podróż turystyczna" odnosił się do poszczególnych człon
ków gospodarstwa domowego i oznaczał ich przemieszczenie w celu turystycznym. Istotne
z punktu widzenia badania jest rozróżnienie wyjazdów krajowych i zagranicznych. Przez wy
jazd krajowy rozumie się wyjazd, podczas którego jego uczestnicy wszystkie noce spędzili
w kraju 100, natomiast jako wyjazd zagraniczny przyjęto wyjazd na 2 dni i dłużej, podczas któ-

:
9 Informacje z działu siódmego nie są analizo_wane w t~j pracy.. . . .
00 Jeśli uczestnicy jednego wyjazdu nocowa~1 w~łączme J~ kraju, _a w ciągu dnia "': ramach wyc'.~czek pr~e

kraczali granicę, to wyjazd taki traktowany był Jak Jeden wyjazd krajowy, a wspornrnane „wypady za granicę
Zaliczone zostały do wyjazdów zagranicznych beznoclegowych.
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rego jego uczestnicy przynajmniej jedną noc spędzili za granicą. Wyjazdy mieszane to takie,
podczas których podróżujący nocowali zarówno w kraj?, jak i za granicą. Długość wyjazdu
oznaczała liczbę dni pobytu poza miejscem zamieszkania osoby najdłużej przebywającej poza
domem, przy obowiązującej zasadzie, że liczba dni pobytu równa się liczbie nocy spędzonych
poza miejscem stałego zamieszkania plus 1. Liczbę noclegów wyliczono, mnożąc liczbę nocy
spędzonych w danym obiekcie przez liczbę osób korzystających z tego obiektu (zaliczono do
nich również noce spędzone w podróży, np. na statku, promie, w autokarze). Jako kraj doce
lowy przyjęto ten kraj, w którym spędzono najwięcej nocy.

Zasadniczą podstawę informacyjną obliczeń i analiz przeprowadzonych w pracy, do
tyczących aktywności turystycznej gospodarstw seniorów, były nieidentyfikowalne dane in
dywidualne zawarte w wyżej omówionych kwestionariuszach, udostępnionych odpłatnie
przezGłówny Urząd Statystyczny. Zostały one skojarzone z otrzymanymi w ten sam sposób
informacjami pochodzącymi z badań budżetów gospodarstw domowych w 2009 roku.

3.3. Metody bootstrapowe wykorzystywane w estymacji parametrów
modeli dwumianowych

Metody bootstrapowe, zaproponowane przez Efrona [1979], zwane także „sznurowa
dłowymi", należą do grupy metod symulacyjnych. Polegają one na wnioskowaniu na podsta
wie wartości otrzymanych z wielokrotnego losowania pierwotnej próby. Bazują zatem na
danych rzeczywistych. Celem tych metod jest aproksymowanie rozkładów statystyk, pełnią
cych rolę estymatorów lub statystyk testów i oszacowanie parametrów lub charakterystyk
funkcyjnych badanych rozkładów na podstawie wyznaczonych rozkładów bootstrapowych
[Domański i in. 1998, s. 109].

Zasadniczą ideą metod bootstrapowych jest powtarzalne losowanie próbek ze zwraca
niem. Raz wylosowane obserwacje wracają do zbioru danych i mogą być ponownie wyloso
wane. Oznacza to, że każda jednostka może znaleźć się w próbie bootstrapowej więcej niż
raz. Proces losowania jest powtarzany wiele razy, a efektem są losowe próby tego samego
rozmiaru, co pierwotna. Istota metod bootstrapowych polega na tym, by próba opisywała za
leżności istniejące w populacji. Zastosowanie ich w obliczeniach pozwala na osiągnięcie do
kładniejszych ocen obarczonych mniejszym błędem.

Zakładamy, że badamy próbę X= (X1,X2,X3, ... ,Xn), której realizacjami są

x = ( xn - x2, xc - rrr - xJ, pochodzącą z populacji X o nieznanym lub częściowo znanym rozkła

dzie =r Niech M(<- F) oznacza pewną statystykę określoną na przestrzeni prób [Efron 1979,
s. 3, Domański i in. 1998, s. 110]. Rozkład prawdopodobieństwa określony za pomocą funkcji:

1
W(» ę =xi)=- dla m! m- rrr ,n

n (3.1)

nazywamy rozkładem bootstrapowyrn z próby i oznaczamy przez Nł r 
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Rozkład statystyki R jest nieznany. W celu aproksymacji tego rozkładu losujemy nie
zależnie (z powtórzeniami) według rozkładu Nł wartości (<~ - <; - rrr - x;), które traktujemy jako

realizację zmiennej <A =(X1•,x;, ... ,x:) noszącej nazwę próby bootstrapowej [Sacchi 1998,

s. 17-23]. Rozkład statystyki R aproksymujemy za pomocą rozkładu statystyki w postaci:

* ( * A)R =R » ;F' (3.2)

który będziemy nazywać rozkładem bootstrapowym.
Metody bootstrapowe są szeroko wykorzystywane m.in. do [Domański i in. 1998,

s. 111-148]:
1. estymacji punktowej,
2. estymacji przedziałowej 10

'.,

3. estymacji parametrów funkcji regresji 102
,

4. w prognozowaniu i analizie szeregów czasowych 1°3,

hl045. w testach statystycznyc .
Jednym ze wskazanych wyżej kierunków zastosowania metod bootstrapowych jest es

tymacja parametrów regresji. Można w tym względzie wyróżnić dwa podejścia polegające na:
a) repróbkowaniu reszt, b) repróbkowaniu obserwacji, a ściślej wierszy pochodzących z ma
cierzy obserwacji. Bardziej rozpowszechnione jest podejście polegające na repróbkowaniu
reszt. W tym podejściu procedura rozpoczyna się od oszacowania ocen współczynników re
gresji oraz reszt modelu na podstawie zaobserwowanych danych. Kolejnym krokiem jest wy
znaczenie próby bootstrapowej z reszt. Są one następnie dodane do pierwotnego modelu. W
ten sposób wyznaczone zostają nowe, bootstrapowe wartości zmiennej objaśnianej. Następnie
klasyczną metodą najmniejszych kwadratów szacowane są nowe, bootstrapowe parametry
modelu. Losowanie reszt, dodawanie ich do modelu oraz ponowna estymacja współczynni
ków regresji powtarzane jest wiele razy. Na zakończenie obliczane są błędy standardowe oraz
przedziały ufności dla parametrów uzyskanych z prób bootstrapowych. Proces ten można
opisać w pięciu etapach [Domański i in. 1998, s. 124-126):

1. Budujemy model:

Y; = J(x;,/J)+E; (3.3.)

gdzie:
X; - wektor zmiennych objaśniających,
N/ o wektor parametrów uzyskany za pomocą ) h= O 
E; - składnik losowy.

2. Obliczamy wektor reszt modelu:

E; = Y; - J(x;,/J) (3.4)

101 Por. [Chernick 2007, s. 57-64, Davison i Hinkley 2008, s. 202-211, Rizzo 2008, s. 197-207].
102 Por. [Efron 1994, s. 35-36, Chernick 2007, s. 84-86, Davison, Hinkley 2008, s. 257-258, Belsleyi Kon

toghioghes 2009, s. 193-197, Sahinler i Topuz 2012].
103 Por. [Ki.insch 1989, Bi.ihlmann 2002], [Chernick 2007, s. 97-136].
104 Por. [Chernick 2007, s. 66-68, Davison, Hink1ey 2008, s. 137-182].
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3. Budujemy próbę bootstrapową S;w = (S~ ,E; , ... ,E,:) poprzez n-krotne losowanie ze
zwracaniem elementów wektora E; .

4. Tworzymy wektor y;:

(3.5)

5. Wartości: y; , ... , y: wykorzystujemy do oszacowania wektora parametrów p<&l za

pomocąMNK.

y; = f(x;,/J(b) )+'f; (3.6)

Kroki 3-5 powtarzamy B-krotnie. W wyniku tej operacji uzyskujemy ciąg wektorów
/J?l , ... ,/Jtl, które określają bootstrapowy rozkład estymatora g/r Ostatecznie wektor para-

metrów /Jc&l obliczamy według formuły:

R = _!_~/J(b)
// (dL Bt:( (3.7)

gdzie ~(&) będą nieobciążonymi estymatorami ~-

Drugi sposób polega na repróbkowaniu wektorów obserwacji [Sahinler i Topus 2012].
Zostanie on omówiony na przykładzie estymacji parametrów modeli logitowych. Istota regre
sji bootstrapowej oparta jest na B-krotnym losowaniu ze zwracaniem (x > 1000) wierszy po
chodzących z macierzy obserwacji ą7- X], gdzie 7 oznacza wektor obserwacji dla zmiennej
objaśnianej a » macierz obserwacji dla zmiennych objaśniających. Przez Wi (9! 1, 2, ... , n)
oznaczmy i-ty wiersz wektora y i macierzy X: ź 9 = (79- <9Lr Badany zbiór można rozpatrywać
jako zbiór wektorów:

(3.8)

Procedura regresji bootstrapowej modelu logitowego będzie wyglądać następująco:
1. Budujemy b-tą próbę bootstrapową (d = 1, 2, ... -x L& 

(3.9)

losując ze zwracaniem ze zbioru u - n wektorów wi,

2. Szacujemy model logitowy na podstawie próby bootstrapowej. Model logitowy dla
b-tej próby bootstrapowej będzie miał postać:

]
Pb (dL2 - b = ] , 2, ... , B

l+exp(-x; ~b) (3.10)
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gdzie:
xti - wektor wartości zmiennych objaśniających dla danej próby bootstrapowej,
pb - wektor parametrów strukturalnych modelu logitowego zbudowanego na podsta

wie danej próby bootstrapowej.
3. Powtarzamy kroki 1 i 2 h razy (h &S&& 1, 2, ... , x - gdzie x jest liczbą replikacji).
4. Otrzymane rozkłady F(Pb) parametrów obliczonych na podstawie kolejnych prób

bootstrapowych pei) ,pc2) , ... ,pen) możemy wykorzystać do wyznaczenia nieobciążonych estyma
torów wektora parametrów ~ funkcji Iogitowej:

A 1 x Ab

p(b) ! ox Z:P
b=I

(3.11)

5. Oszacowanie modelu logitowego zmiennej 7 za pomocą metody bootstrapowej bę
dzie następujące:

ż (3.12)

gdzie Pcb) będą nieobciążonymi estymatorami p.
W pracy metody bootstrapowe wykorzystane zostały także do estymacji parametrów

modeli probitowych. Procedura ich szacowania przebiega w podobny sposób jak dla modeli
logitowych.



:



4. Sytuacja materialna gospodarstw .domowych seniorów
4.1. Kształtowanie się dochodów i wydatków

Dane do analizy dochodów i wydatków w 1338 gospodarstwach domowych w 2009
roku, w których głowa gospodarstwa miała 60 lat i więcej (w dalszej części pracy określane
one będą jako gospodarstwa domowe seniorów), dotyczą tych samych gospodarstw, w któ
rych przeprowadzono badanie aktywności turystycznej. Zdecydowana większość z nich to
gospodarstwa domowe emerytów i rencistów (tab. 4.1).

Tabela 4.1. Gospodarstwa domowe seniorów według grup społeczno-ekonomicznych
Grupa społeczno-ekonomiczna Liczba osób Odsetek
Pracowników :j 3,4
Rolników =: 1,8
Pracujących na własny rachunek 15 1,1
Emerytów i rencistów 1244 93,0
Utrzymujących się 9
z niezarobkowych źródeł 0,7
Zródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostęp-
nionvch przez GUS.

(

Istotnym problemem w tego rodzaju analizach jest wewnętrzne zróżnicowanie pozio
mu uzyskiwanych dochodów przez osoby starsze. b ich sytuacji materialnej w znacznej mie
rze decyduje dochód rozporządzalny. W kolumnach 2-6 tabeli 4.2 zestawione zostały, pocho
dzące z opracowań publikowanych przez GUS, dane o dochodach rozporządzalnych i struktu
rze wydatków gospodarstw domowych w układzie grup ekonomiczno-społecznych. k ko
lumnie 7. zamieszczono tego rodzaju informacje o gospodarstwach domowych seniorów.
Otrzymano je w wyniku opracowania jednostkowych danych nieidentyfikowalnych. Z po
równania wysokości tego dochodu dla gospodarstw seniorów i gospodarstw według grup spo
łeczno-ekonomicznych wynika, że kształtują się one na poziomie wyższym niż w gospodar
stwach pracowników, rolników, emerytów i rencistów. Dochodem rozporządzalnym wyż
szym o około 75 zł legitymują się gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek. Bio
rąc pod uwagę przyjęty w tabeli podział gospodarstw na pięć grup społeczno-ekonomicznych,
najwyższy poziom dochodu osiągają gospodarstwa pracujących na własny rachunek, najniż
szy zaś gospodarstwa rencistów.

Prowadząc analizę dochodów gospodarstw seniorów, należy jednak pamiętać, że prze
ciętna liczba osób w tych gospodarstwach jest niższa od średniej liczby osób w grupach spo
łeczno-ekonomicznych, za wyjątkiem gospodarstw emerytów'ł". Nie pozostaje to bez wpły
wu na strukturę wydatków na poszczególne produkty i usługi.

105 Gospodarstwa seniorów to przede wszystkim gospodarstwa jedno- i dwuosobowe, tylko w 15,5% spośród
nich mieszkały więcej niż dwie osoby. Przeciętna liczba osób w gospodarstwach domowych emerytów wynosiła
2,07 osoby, natomiast w gospodarstwach domowych ogółem było przeciętnie 2,95 osoby [Emerytury 9 renty...
=~;~.s x t~1x 
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z wielkością dochodu, jakim rozporządza gospodarstwo domowe, ściśle skorelowany
jest poziom i struktura jego wydatków. Struktura wyd~tków jest źródłem dość dobrych infor
macji O społeczno-ekonomicznym położeniu gospodarstw [Podolec i in. 2008, s. 86-88]. Jed
nym z ważniejszych mierników w tym względzie jest udział wydatków na żywność w wydat
kach ogółem. Wydatki związane z zakupem żywności stanowią największą część wydatków
we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych, niezależnie od poziomu wydatków kon
sumpcyjnych ogółem (tab. 4.2).

Tabela 4.2. Dochód rozporządzalny i struktura wydatków na towary i usługi konsumpcyjne
w gospodarstwach domowych według grup społeczno-ekonomicznych oraz go
spodarstw seniorów w 2009 roku

Gospodarstwa domowe
Wyszczególnienie

pracowników rolników pracujących na
emerytów rencistów seniorówwłasny rachunek

1 2 3 4 5 6 7
Dochód rozporządzalny 1123,30 884,01 1396,47 1180,65 870,55 1322,41na osobę (zł)
Wydatki na towary
i usługi konsumpcyjne 941,53 712,00 1208,08 1045,86 839,26 1159,94
(zł na osobę)
Wydatki ogółem(%) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

w tym(%)
Żywność i napoje bez- 23,77 33,16 20,74 27,81 30,23 26,77alkoholowe
Napoje alkoholowe 2,85 2,54 2,43 2,52 2,68 2,42i wyroby tytoniowe
Odzież i obuwie 5,88 5,95 6,22 3,21 2,92 2,99
Użytkowanie mieszka-

18,21 17,12 17,96 23,22 25,19 25,52nia i nośniki energii
Wyposażenie mieszka-
nia i prowadzenie go- 5,60 5,65 5,78 4,95 4,49 5,08
spodarstwa domowego
Zdrowie 3,96 4,05 4,01 8,18 7,98 8,50
Transport 11,20 9,32 12, 11 5,85 4,27 5,46
Łączność 4,58 4,59 4,86 4,32 4,53 4,13
Rekreacja i kultura 8,70 5,59 10,02 6,12 5,31 6,34
Edukacja 1,53 0,74 1,64 0,32 0,42 0,13
Restauracje i hotele 2,49 0,80 2,93 1,17 1,35 L,19
Inne towary i usługi 5,47 4,79 5,36 4,98 4,27 5,59
Kieszonkowe 1,94 1,85 1,34 1,03 0,95 0,75
Pozostałe wydatki 3,83 3,85 4,59 6,33 5,40 5,13
Zródło: obliczenia własne na podstawie: Budźetćw gospodarstw domowych w 2009 roku oraz na podstawie
indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.

Przeznaczano na nie od 20,74% wydatków w gospodarstwach pracujących na własny
rachunek do 33,16% w gospodarstwach rolników. Udział wydatków na żywność w gospodar
stwach seniorów wynosił 26,77% i był niższy niż w gospodarstwach emerytów i rencistów.
Udział wydatków na użytkowanie mieszkania i nośniki energii w wydatkach konsumpcyjnych
jest także zróżnicowany. Najwyższy udział wydatków przypada na gospodarstwa seniorów106.

Ta grupa gospodarstw przeznacza także najwięcej środków na ochronę zdrowia. Ponadto go-

'
06

Większy udział wydatków na eksploatację mieszkania wiąże się z generalnie mniejszym zagęszczeniem
w lokalach zamieszkiwanych przez seniorów.
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spodarstwa seniorów charakteryzują się najniższym spośród pozostałych typów gospodarstw
udziałem średnich wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, łączność oraz edu
kację. Pozostaje im również najniższa wielkość kieszonkowego.

Materialna sfera warunków życia gospodarstw domowych może być określana nie tyl
ko poprzez poziom dochodów i sposób ich rozdysponowania, ale także stopień zaspokojenia
potrzeb, w tym potrzeb materialnych. Rolę wyznacznika poziomu zaspokojenia potrzeb może
pełnić stan wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane przedmioty trwałego użytkowa
nia [Podolec i in. 2008, s. 88].

Dobra trwałe mają wielostronne znaczenie: ułatwiają pracę i zmniejszają wysiłek przy
jej wykonywaniu, ograniczają czas wykonywania prac domowych, limitują rozmiary czasu
wolnego i sposób jego zagospodarowania [Szczepańska 2007; Gutkowska i in. 2001].

Analizując stan wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałe, można dokonać
podziału na107

:

- dobra standardowe, czyli takie, które dostępne są dla każdego gospodarstwa domo-
wego w razie powstania potrzeby i występują w ponad połowie gospodarstw;

- dobra o wyższym standardzie, które posiada od 1 O do 50% gospodarstw domowych;
- dobra luksusowe występujące u mniej niż 10% gospodarstw domowych.
Do badania sytuacji w zakresie wyposażenia gospodarstwa domowego w sprzęt

i urządzenia ułatwiające wykonywanie różnych czynności w gospodarstwie domowym można
wykorzystać także trójstopniową skalę nasycenia. Według niej występuje stan nasycenia
[Gutkowska i in. 2001]:

- wysoki - w sytuacji, w której dane urządzenie posiada ponad 80% populacji;
- średni - oznacza stan posiadania danego sprzętu przez 50-80% gospodarstw do-

mowych;
- niski - to sytuacja, w której dany sprzęt posiada mniej niż 50% badanych.
Postępujący proces innowacji technicznych powoduje, że wyposażenie gospodarstw

domowych w przedmioty trwałego użytkowania ciągle się zmienia. Pojawiają się dobra lepszej
jakości oraz dobra zupełnie nowe. Niektóre dobra, które kilka lub kilkanaście lat wcześniej mo
gły świadczyć o standardzie życia rodziny, obecnie praktycznie nie wnoszą takiej informacji.
Przykładowo we wszystkich grupach społeczno-ekonomicznych ponad 97% gospodarstw po
siada odbiornik telewizyjny i chłodziarkę. Około 80% gospodarstw posiada automat pralniczy.
Współcześnie już nie posiadanie określonego dobra świadczy o zamożności rodziny, ale jego
marka, model lub rocznik. W tabeli 4.3 zamieszczono informacje na temat udziału gospodarstw
w danej grupie społeczno-ekonomicznej oraz gospodarstw seniorów posiadających wybrane
przedmioty trwałego użytkowania. Pierwsze miejsce pod względem wyposażenia w ten sprzęt
zajmują gospodarstwa pracujących na własny rachunek, na drugim plasują się gospodarstwa
pracowników. Jednak pod względem posiadania magnetowidu, odtwarzacza, video, odbiornika
telewizyjnego, chłodziarki i roweru zdecydowany prym wiodą gospodarstwa rolników.

107 K. Włodarczyk-Śpiewak, Wyposażenie młodych gospodarstw domowych_ w dobra trwale jako jeden zele
mentów jakości życia na tle krajów Unii Europejskiej, http://www.konferencJa.edu.pl/ref8/pdf/pl/Wlodarczyk-
Spiewak-Szczecin.pdf. (data dostępu 28.03.2013).
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Tabela 4.3. Gospodarstwa domowe wyposażone w wybrane przedmioty trwałego użytkowa
nia w 2009 roku (%)

Wyszczególnienie Rodzai gospodarstwa

pracowników rolników pracujących na
emerytów rencistów seniorówwłasny rachunek

Urządzenia do odbioru 68,Ll 41,8 76,8 51,9 45,4 51,3
telewizji satelitarnej
Magnetowid, 32,2 36,0 35,8 24,4 20,5 22,8
odtwarzacz, video
Odbiornik telewizyjny 98,6 99,4 98,4 99,0 98,8 99,3
Kamera video 12,4 5,7 25,8 3,5 2,2 3,1
Komputer osobisty 81,1 68,6 89,8 26,7 26,8 23,0
Drukarka 53,9 48,6 72,6 15,4 13,6 13,4
Telefon komórkowy 98,6 94,1 98,5 66,9 65,9 65,6
Chłodziarka 98,0 99,2 97,9 98,2 97,0 98,2
Automat pralniczy 94,2 85,7 97,6 83,4 78,7 81,4
Kuchenka mikrofalowa 60,5 53,7 72,2 33,5 30,l 34,2
Zmywarka do naczyń 15,0 11,1 35,4 5,9 3,2 6,1
Samochód osobowy 70,7 90,1 90,8 35,6 23,2 38,0
Rower 71,8 91,7 72,8 50,6 48,4 53,9
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Beł7 Rocznik Statystyczny Polski [2010] oraz indywidual-
nych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.

Należy zauważyć, że choć następuje wzrost poziomu nasycenia gospodarstw domo
wych w przedmioty trwałego użytkowania, różnice pomiędzy grupami społeczno
-ekonomicznymi gospodarstw domowych w wyposażeniu w sprzęt, który świadczy o stan
dardzie rodziny, nadal ~ą znaczące. Najgorzej w przedmioty trwałego użytkowania wyposa
żone są gospodarstwa domowe emerytów i rencistów. Charakteryzują się one najniższym
wskaźnikiem wyposażenia w taki sprzęt, jak: magnetowid, odtwarzacz, video, kamerę video,
komputer osobisty, drukarkę, telefon komórkowy, automat pralniczy, kuchenkę mikrofalową,
zmywarkę do naczyń, samochód osobowy i rower. W ten sprzęt najczęściej są wyposażone
gospodarstwa osób pracujących na własny rachunek.

Na tle wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstwa seniorów charaktery
zują się co najwyżej średnim poziomem stanu nasycenia w przedmioty trwałego użytkowania.
Ich wyposażenie w przypadku niektórych przedmiotów jest wyższe niż gospodarstw domo
wych emerytów, a zwłaszcza rencistów. Dotyczy to np.: odbiornika telewizyjnego, kuchenki
mikrofalowej, zmywarki do naczyń, samochodu osobowego i roweru. Natomiast są zdecydo
wanie najgorzej wyposażone w takie dobra jak komputer osobisty i drukarka.

W 2009 roku przeciętne miesięczne wydatki na wyposażenie mieszkania i prowadze
nie gospodarstwa domowego seniorów wynosiły 5 zł. Na podstawie tabeli 4.3 można stwier
dzić, że najwyższy poziom nasycenia wystąpił w przypadku takich sprzętów, jak odbiorniki
telewizyjne (99,3%) i chłodziarki (98,2%).

Wysoki poziom nasycenia występował również w przypadku automatu pralniczego
(81,4%). A zatem społeczne zróżnicowanie pod tym względem jest niewielkie, a posiadanie
tych dóbr jest powszechne. Średni stopień nasycenia w gospodarstwach seniorów dotyczył:
telefonu komórkowego (65,6%), urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej (51,3%) i roweru
(53,9). Do dóbr o wyższym standardzie, w które wyposażonych było 10-50% gospodarstw
domowych seniorów, zakwalifikowano: magnetowid, odtwarzacz video, komputer osobisty,
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drukarkę, kuchenkę mikrofalową i samochód osobowy. Natomiast do dóbr luksusowych zali
czono kamerę video i zmywarkę do naczyń.

4.2. Modelowanie wydatków gospodarstw domowych seniorów

Celem badań przeprowadzonych w niniejszym podrozdziale jest wykorzystanie mode
li dwumianowych do określenia prawdopodobieństwa ponoszenia wydatków przez gospodar
stwa domowe seniorów na wybrane towary i usługi konsumpcyjne'l". Do zbioru potencjal
nych zmiennych objaśniających zaliczono zmienne charakteryzujące sytuację ekonomiczną
gospodarstw domowych oraz zmienne o charakterze społeczno-demograficznym. Badanie
dotyczyło 2009 roku, a zintegrowany zbiór danych obejmował 1 338 gospodarstw domowych
seniorów.

Modele probitowe i logitowe [Wiśniewski 1986, Chow, 1995, Ostasiewicz 1998, Ze
liaś i in., 2003, Maddala 2006, 2008, Guzik i in., 2007, Gruszczyński 2010] są jednymi znaj
częściej wykorzystywanych modeli służących do opisu zjawisk jakościowych. W ich podsta
wowych wersjach rozważa się zmienne dychotomiczne, których wariantom przyporządkowu
je się wartości 1 lub O. Modele te nazywane są również modelami dwumianowymi.

Jeżeli Yi oznacza wartość O lub 1 dla odpowiednich wariantów zmiennej jakościowej,
gdzie 9 zmienia się po przypadkach, to:

P(Y; = 1) = P; oraz P(Y; = O) = 1- Pi (4.1)

W modelach probitowym i logitowym zmiennymi zależnymi są zdefiniowane powyżej
prawdopodobieństwa. W modelu probitowym prawdopodobieństwa te odpowiadają warto
ściom dystrybuanty rozkładu normalnego standaryzowanego, a w modelu logitowym - warto
ściom dystrybuanty rozkładu logistycznego. Zatem modele te mają odpowiednio postać:

model probi towy:

P; = x?~xp(-~Jdt_,,,.fin 2
(4.2)

model logitowy:

]
P;

1 + exp(-xi'~)
(4.3)

gdzie:
Xi - wartości zmiennych objaśniających dla poszczególnych przypadków,
~ - parametry strukturalne.
Po oszacowaniu parametrów modeli można wyznaczyć teoretyczne wartości zmiennej

7 Według standardowej zasady prognozy [Gruszczyński 201 O, s. 73]:

108 W pracy ograniczono się tylko do modeli dwumianowych, ponie':aż modele przyczyn~wo-op_isowe
w bardzo niskim stopniu wyjaśniały badane zjawiska (poszczególne wydatki na wybrane towary 1 usługi kon
surnpcyjne). Współczynniki determinacji były rzędu od kilku do kilkunastu procent.
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,. {1 gdy 0,5 < P; ś 1
Y; = O gdy Oś P; ś0,5 (4.4)

gdzie P; - prawdopodobieństwa teoretyczne uzyskane z oszacowanego na podstawie próby
losowej modelu regresji logistycznej.

W sytuacji, gdy próba jest niezbilansowana, czyli taka, w której liczba jedynek znacz
nie różni się od liczby zer, do prognozowania wartości teoretycznych można zastosować mo
dyfikację standardowej zasady i liczyć prognozy według zasady optymalnej wartości granicz
nej a [Gruszczyński 2002]:

,. {1 gdy a< P; ś 1
Y; = o gdy O< P; ś a (4.5)

Wartość graniczną a ustala się jako udział jedynek w próbie. Poprawność oszacowa
nego modelu można sprawdzić, wykorzystując test ilorazu wiarygodności, służący do weryfi
kacji hipotezy zerowej mówiącej o tym, że wszystkie parametry modelu, poza wyrazem wol
nym.tsą równe zero. Statystyka testu wyrażona jest wzorem [Gruszczyński 2010, s. 65]:

x2 =2(lnLuR-lnLR) (4.6)

gdzie:
LuR - wartość funkcji wiarygodności dla modelu pełnego,
LR - wartość funkcji wiarygodności dla modelu zredukowanego do wyrazu wolnego.
Do pomiaru efektywności prognoz można wykorzystać miary wyznaczone na podsta-

wie tabeli trafności klasyfikacji przypadków (tab. 4.4).

Tabela 4.4. Budowa tablicy trafności
Przewidywane

Razem.Y; = 1 .Y; =O

Y; =l n11 n10 n1.

Y,: =0 no1 noo no.
Razem n.1 n.o n

Zródło: Gruszczyński [2010, s. 73).

Korzystając z tablicy trafności wyznaczono dwie miary:
zliczeniowy współczynnik R2

R2 = noo + n11 · 100%
n (4.7)

iloraz szans

IS= n1 i ·noo
ęćn · ęna (4.8)
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Ocena zliczeniowego współczynnika Rz oznacza procent trafnie zaklasyfikowanych
przypadków. Im bliższa 100% jest wartość tej miary, tym lepsze dopasowanie modelu do da
nych empirycznych. Model dobrze sprawdza się w prognozowaniu, gdy zliczeniowy Rz 

przyjmuje wartości większe od 50%. Oznacza to, że klasyfikacja na podstawie modelu jest
lepsza od przypadkowej. W przypadku ilorazu szans, im wartość tej miary jest większa od 1,
tym lepsza jest klasyfikacja na podstawie modelu.

Modelowaniu poddano następujące rodzaje wydatków: na napoje alkoholowe i wyro
by tytoniowe, na odzież i obuwie, na wyposażenie mieszkania, na zdrowie, na transport, na
łączność, na rekreację i kulturę, na turystykę, na restauracje i hotele. Zmiennymi zależnymi są
zmienne binarne, w przypadku których jedynką oznaczono zdarzenie polegające na poniesie
niu wymienionych wydatków.

Zbiór zmiennych objaśniających obejmował:
X1 - liczbę osób w gospodarstwie domowym,
X2 - liczbę osób pracujących,'
X3 - liczbę osób pobierających emeryturę,
e 4 - liczbę osób bezrobotnych,
X5 - dochód gospodarstwa domowego w zł w przeliczeniu na osobę,
e 6 - klasę miejscowości zamieszkania (wieś - 1, poniżej 20 tys. mieszkańców - 2, od

20 do 99 tys. mieszkańców - 3, od 100 do 199 tys. mieszkańców - 4, od 200 do 499 tys.
mieszkańców - 5, 500 tys. mieszkańców i więcej - 6),

e 7 - płeć głowy gospodarstwa domowego (kobieta- 1, mężczyzna - O),
X8 - wiek głowy gospodarstwa domowego (w latach),
X9 - wykształcenie głowy gospodarstwa domowego (co najwyżej podstawowe - 1, za

sadnicze zawodowe - 2, średnie - 3, wyższe - 4).
Zmienne do modelu dobierano na podstawie metody regresji krokowej. Rezultaty es

tymacji modeli logitowych i probitowych wydatków gospodarstw domowych seniorów poda
no w tabelach 4.5-4.13. Dla obu typów modeli otrzymano jednakowy zestaw zmiennych ob
jaśniających zbliżone wartości miar efektywności prognoz. Obliczenia wykonano za pomocą
pakietu statystycznego Statistica® 9.0. Aby wnioski wyprowadzone z modelowania wydat
ków, otrzymane na podstawie próby, w wiarygodny sposób można było uogólnić na całą po
pulację seniorów, parametry modeli logitowych i probitowych szacowane były z wykorzysta
niem metod bootstrapowych. W trakcie obliczeń posłużono się programem komputerowym ż [ 
Na potrzeby obliczeń został stworzony specjalny kod programowy obejmujący procedury
i polecenia wymagane w procesie obliczeniowym. Proces repróbkowania oraz estymacji pa
rametrów modelu wykonano 10 OOO razy. W tabelach zestawiono wyniki otrzymane na pod
stawie próby oraz metodą bootstrapową. Wyniki otrzymane metodą bootstrapową są bardzo
zbliżone do wyników uzyskanych na podstawie próby.

Z analizy oszacowanych modeli dotyczących wydatków na napÓje alkoholowe i wy
roby tytoniowe, odzież i obuwie, wyposażenie mieszkania oraz zdrowie wynika, że:

- szansa na poniesienie wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe wzrasta
Wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym, dochodu gospodarstwa domowe-
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go w przeliczeniu na jednego członka, spada natomiast, gdy głową gospodarstwa domowego
jest kobieta oraz gdy wzrasta wiek głowy gospodarstwa domowego (tab. 4.5);

- prawdopodobieństwo zaistnienia wydatków na odzież i obuwie rośnie wraz ze
wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym i d~chodu na jednego członka, a spada gdy
wzrasta liczba bezrobotnych i wiek głowy gospodarstwa domowego (tab. 4.6);

- prawdopodobieństwo ponoszenia wydatków na wyposażenie mieszkania rośnie
wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym i dochodu na jednego członka go
spodarstwa, a spada wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miejscowości (tab. 4.7);

- prawdopodobieństwo ponoszenia wydatków na zdrowie rośnie wraz ze wzrostem
liczby osób pobierających emeryturę, dochodu na jednego członka rodziny, a także wraz ze
wzrostem wieku głowy gospodarstwa domowego (tab. 4.8).



Tabela 4.5. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe w gospodarstwach do
mowych seniorów na podstawie próby oraz metodą bootstrapową

Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)

Zmienna ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka
parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartośćp

Wyraz 1,4282 3,6726 0,0002 1,4322 3,6409 0,0003 2,3576 3,6438 0,0003 2,3616 3,6266 0,0003
Wolny
Xi 0,2482 5,4636 0,0000 0,2506 5,3845 0,0000 0,4235 5,4103 0,0000 0,4293 5,4163 0,0000

Xs 0,2430 4,0720 0,0000 0,2469 4,0325 0,0000 0,4054 4,0096 0,0001 0,4137 4,0379 0,0000

X1 --0,4452 -5,9520 0,0000 --0,4446 -5,9186 0,0000 --0,7176 -5,8452 0,0000 --0,7181 -5,8225 0,0000

Xs -0,0201 -4,6240 0,0000 --0,0204 -4,6138 0,0000 -0,0340 -4,6795 0,0000 -0,0343 -4,6907 0,0000
x_,2 = 159,35 df = 4 p = 0,000 X2 = 163,40 df = 4 p = 0,000 X2 = 161,30 df = 4 p =: 0,000 X2 = 165,88 df = 4 p = 0,000
IS= 3,68 IS= 3,71 IS= 3,85 IS= 3,84
Ogólna trafność klasyfikacji: 66,09% Ogólna trafność klasyfikacji: 66,17% Ogólna trafność klasyfikacji: 66,54% Ogólna trafność klasyfikacji: 66,54%
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.

Tabela 4.6. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla wydatków na odzież i obuwie w gospodarstwach domowych seniorów na
podstawie próby oraz metodą bootstrapową

Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)
Zmienna ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka

parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartość p

Wyraz -0,1190 -0,3423 0,7322 --0,1150 -0,3305 0,7411 -0,1546 -0,2758 0,7828 -0,1336 -0,2361 0,8134
Wolny
x, 0,:2655 6,0281 0,0000 0,2676 6,0164 0,0000 0,4370 5,9546 0,0000 0,4396 5,9249 0,0000
X4 -0,4836 -3,1491 0,0017 -0,4961 -3,1183 0,0018 -0,8032 -3,1534 0,0017 -0,8256 -3,1197 0,0018

Xs 0,3429 5,4563 0,0000 0,3445 5,4910 0,0000 0,5490 5,3123 0,0000 0,5504 5,2794 0,0000

Xs -0,0102 -2,4090 0,0161 -0,0104 -2,4195 0,0157 -0,0171 -2,4853 0,0131 -0,0175 -2,5116 0,0121
x2 = 84,13 df= 4 p = 0,000 X2 = 88,23 df= 4 ż = 0,000 X2 = 84,35 df= 4 p = 0,000 X2 = 88,31 df= 4 p = 0,000
IS= 2,22 IS= 2,23 IS =2,22 IS= 2,25
Ogólna trafność klasyfikacji: 60,15% Ogólna trafność klasyfikacji: 60,23% Ogólna trafność klasyfikacji: 60,15% Ogólna trafność klasyfikacji: 60,15%
Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.



Tabela 4.7. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla wydatków związanych z vfyposażeniem mieszkania w gospodarstwach do
mowych seniorów na podstawie próby oraz metodą bootstrapową

Model piobitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy

Zmienna ocena statystyka wartość ż 
ocena statystyka ocena statystyka

parametru t-Studenta parametru t-Studenta
wartość ż parametru t-Studenta

wartość ż 

Wyraz 1,1803 5,4070 0,0000 1,1592 5,2027 0,0000 1,9403 4,1307 0,0000

Wolny
X1 0,2012 2,6905 0,0072 0,209) 2,7281 0,0064 0,4290 2,6253 0,0088

Xs 0,2939 2,5488 0,0109 0,3107 2,5274 0,0116 0,6482 2,5373 0,0113

x j -0,1003 -3,0804 0,0021 -0,1012 -3,0597 0,0023 -0,2125 -3,0991 0,0020

X2 = 19,88 df = 3 ż = 0,000 X2 = 23,11 df= 3 ż = 0,000 X2 = 19,89 df= 3 ż = 0,000

IS= 17,22 IS= 17,22 IS= 17,22

Model logitowy (bootstrap)
ocena

parametru

1,9093

statystyka
t-Studenta

4,0343

0,4479 2,6499
0,6741 2,5494

-0,2142 -3,0964

wartość ż 

0,0000

0,0081
0,0109
0,0020

X2 = 23,15 df= 3 p = 0,000
IS= 17,22

Ogólna trafność klasyfikacji: 93,95% Ogólna trafność klasyfikacji: 94,51 % Ogólna trafność klasyfikacji: 93,95% Ogólna trafność klasyfikacji: 94,51 %
Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.

Tabela 4.8. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla wydatków związanych ze zdrowiem w gospodarstwach domowych senio
rów na podstawie próby oraz metodą bootstrapową

Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy ~bootstrap)

Zmienna ocena statystyka wartość ż 
ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka

parametru t-Studenta parametru t-Studenta
wartość ż parametru t-Studenta

wartość ż parametru t-Studenta
wartość ż 

Wyraz -0,6387 -1,7241 0,0849 -0,6460 -1,7527 0,0799 -1,2071 -1,8288 0,0677 -1,2278 -1,8479 0,0648

Wolny
X3 0,2151 2,6689 0,0077 0,2156 2,6542 0,0080 0,3958 2,5947 0,0096 0,3988 2,5885 0,0097

Xs 0,3009 3,6425 0,0003 0,3074 3,6149 0,0003 0,5679 3,5032 0,0005 0,5813 3,5155 0,0004

Xs 0,0171 3,3957 0,0007 0,0171 3,4281 0,0006 0,0293 3,2107 0,0014 0,0295 3,2009 0,0014

X2 = 35,55 df = 3 ż = 0,000 X2 = 38,48 df= 3 ż = 0,000 X2 = 34,30 df = 3 ż = 0,000 x2 = 37,41 df= 3 ż = 0,000

IS= 7,75 IS= 7,75 JS=7,75 IS= 7,74

Ogólna trafność klasyfikacji: 88,50% Ogólna trafność klasyfikacji: 88,57% Ogólna trafność klasyfikacji: 88,50% Ogólna trafność klasyfikacji: 88,50%

Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.



4.2. Modelowanie wydatków gospodarstw domowych seniorów 93

Z analizy oszacowanych modeli dotyczących wydatków na transport, łączność, rekre
ację i kulturę, turystykę oraz restauracje i hotele wynika, że:

- szansa ponoszenia wydatków na transport spada wraz ze wzrostem liczby osób bez
robotnych, wzrostem liczby mieszkańców, w której jest dane gospodarstwo, wraz z wiekiem
i gdy głową gospodarstwa jest kobieta; rośnie natomiast wraz ze wzrostem: liczby osób
w gospodarstwie domowym, dochodu na jednego członka rodziny oraz wykształceniem gło
wy gospodarstwa domowego (tab. 4.9);

- prawdopodobieństwo ponoszenia wydatków na łączność wzrasta, gdy rośnie liczba
osób w gospodarstwie domowym, wzrasta dochód na jednego członka rodziny oraz wzrasta
poziom wykształcenia głowy gospodarstwa Jamowego; spada zaś wraz ze wzrostem wieku
głowy gospodarstwa domowego (tab. 4.10);

- na ponoszenie wydatków na rekreację i kulturę wpływ mają cztery zmienne: wzrost
liczby osób w gospodarstwie domowym, dochodu na jednego członka rodziny i liczby miesz
kańców miejscowości, w której jest dane gospodarstwo - powoduje wzrost prawdopodobień
stwa wydatków, natomiast szansa zaistnienia badanych wydatków maleje wraz ze wzrostem
wieku głowy gospodarstwa domowego (tab. 4.11 );

- szansa ponoszenia wydatków na turystykę wzrasta wraz ze wzrostem dochodu per
capita; spada zaś gdy wzrasta wiek głowy gospodarstwa domowego (tab. 4.12);

- prawdopodobieństwo ponoszenia wydatków na restauracje i hotele maleje z wie
kiem głowy gospodarstwa domowego; rośnie zaś wraz ze wzrostem dochodu per capita
i wzrostem liczby mieszkańców miejscowości, w której jest dane gospodarstwo (tab. 4.13).

W dalszej części pracy zbudowano modele dwumianowe dla frakcji ponoszonych wy
datków na żywność oraz użytkowanie mieszkania i nośniki energii. k pierwszym przypadku
zmienną objaśnianą jest udział wydatków na żywność w wydatkach ogółem, wyrażający sy
tuację materialną gospodarstwa, a jako zmienne objaśniające przyjęto te same zmienne, co
przy modelowaniu pozostałych wydatków. Zmienną zależną jest więc zmienna binarna,
w przypadku której jedynką oznaczono zdarzenie polegające na poniesieniu wspomnianych
wydatków na poziomie do 24% (wartość mediany udziału wydatków na żywność w wydat
kach ogółem). Wyniki estymacji przedstawiono w tabeli 4.14. Dodatnie wartości parametrów
sugerują poprawę sytuacji materialnej wraz ze wzrostem odpowiedniej zmiennej objaśniają
cej 109. Tak więc sytuacja będzie się poprawiać przy wzroście liczby osób pracujących, a także
przy wzroście dochodu na jednego członka gospodarstwa.

W tabeli 4.15 przedstawiono wyniki estymacji parametrów dla frakcji wydatków na
utrzymanie mieszkania i nośniki energii. Zmienna zależna przyjmuje dwie wartości: 1, gdy
udział tych wydatków w wydatkach ogółem nie przekracza 21 % (poziom mediany) i wartość
O dla wydatków przekraczających 21 % wydatków ogółem. Prawdopodobieństwo ponoszenia
przez gospodarstwo domowe wydatków na użytkowanie mieszkania. i nośniki energii, nie
przekraczających 21 % ogółu wydatków, rośnie wraz ze wzrostem liczby osób pracujących,
liczby osób pobierających emeryturę i dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny,

109 w statystyce społecznej wiele badań opiera się na założeniu, że im niższy jest udział wydatków na żyw
ność w łącznych wydatkach gospodarstw domowych, tym większa jest zamożność gospodarstw [Dudek 2006,
lPanck 2009].
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spada natomiast wraz ze wzrostem liczby mieszkańców miejscowości, w której jest dane go
spodarstwo.

W tej części pracy wykazano, że modele dwumianowe mogą być użytecznym narzę
dziem w określaniu czynników wpływających w istotny sposób na podjęcie decyzji przez
gospodarstwa domowe seniorów w zakresie wydatków na towary i usługi konsumpcyjne.
Analiza porównawcza wyników estymacji modeli probitowych i logitowych wskazuje
w większości przypadków wystąpienie zbliżonych ocen parametrów. Zatem oparcie się na
jednym z nich pozwala na wyciągnięcie identycznych wniosków, co do materii badanego
zjawiska. Wyniki otrzymane metodą bootstrapową są bardzo zbliżone do wyników uzyska
nych na podstawie próby.

Dochody są niewątpliwie najistotniejszym czynnikiem determinującym prawdopodo
bieństwo ponoszenia wydatków przez gospodarstwa domowe. Ich poziom i struktura przy
czyniają się do realizacji potrzeb w gospodarstwie domowym według ustalonej hierarchii
[Włodarczyk-Śpiewak 2008, s. 159]. We wszystkich modelach dochody gospodarstwa wy
wierają dodatni statystycznie istotny wpływ na zmienne zależne, co oznacza, że im wyższy
dochód, tym wyższe prawdopodobieństwo, że dane gospodarstwo będzie ponosić wydatki na
badane towary i usługi konsumpcyjne.

Istotny wpływ na prawdopodobieństwo ponoszenia wydatków odgrywa wiek głowy
gospodarstwa domowego, wraz z wiekiem spada prawdopodobieństwo ponoszenia wydatków
na: alkohol i wyroby tytoniowe, odzież i obuwie, transport, łączność, rekreację i kulturę oraz
turystykę, wzrasta zaś prawdopodobieństwo ponoszenia wydatków na zdrowie. Klasa miej
scowości zamieszkania ma wpływ na podjęcie wydatków związanych z zagospodarowaniem
czasu wolnego oraz z mieszkaniem. Wzrost liczby mieszkańców zmniejsza szansę ponoszenia
wydatków na wyposażenie mieszkania, transport oraz frakcję wydatków na użytkowanie
mieszkania i nośniki energii, zwiększa zaś szansę ponoszenia wydatków na rekreację i kulturę
oraz restauracje i hotele.

Na prawdopodobieństwo ponoszenia wydatków przez gospodarstwa domowe istotnie
wpływa również liczba osób w gospodarstwie. Im więcej osób w gospodarstwie, tym większe
prawdopodobieństwo ponoszenia wydatków na: alkohol i wyroby tytoniowe, odzież i obuwie,
wyposażenie mieszkania, transport, łączność oraz rekreację i kulturę.



Tabela 4.9. Wyniki oszacowania modeli probitowego i Iogitowego dla wydatków na transport w gospodarstwach domowych seniorów na podsta
wie próby oraz metodą bootstrapową

Zmienna
Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)

ocena statystyka
parametru t-Studenta wartośćp ocena statystyka

parametru t-Studenta wartość p ocena statystyka
parametru t-Studenta wartość p ocena statystyka

parametru t-Studenta wartość p

Wyraz
Wolny 1,3804 -3,3282 0,0009 1,3861 3,2832 0,0010 2,2814 3,2691 0,0011 2,2976 3,2563 0,0012

0,3875 -7,3458 0,0000 0,3937 7,2290 0,0000 0,6703 7,1980 0,0000 0,6815 7,2068 0,0000
-0,6372 3,8797 0,0001 -0,6390 -3,7474 0,0002 -1,0684 -3,8071 0,0001 -1,0788 -3,7337 0,0002

Xs 0,3825 -5,2238 0,0000 0,3919 5,0320 0,0000 0,6616 5,0218 0,0000 0,6734 5,0275 0,0000
-0,0602 2,6310 0,0086 -0,0611 -2,6386 -2,6386 -0,1029 -2,6827 0,0074 -0,1041 -2,6888 0,0073
-0,1918 2,4439 0,0147 -0,1885 -2,3877 0,0084 -0,3000 -2,2992 0,0217 -0,2962 -2,2559 0,0242

Xs -0,0323 6,9354 0,0000 -0,0327 -6,9022 0,0000 -0,0547 -6,9333 0,0000 -0,0555 -6,9542 0,0000
0,1394 -3,3224 0,0009 0,1398 3,3049 0,0010 0,2305 3,3054 0,0010 0,2309 3,2825 0,0011

X1 = 255,32 df= 7 p = 0,000
IS= 5,03

X2 = 263,39 df= 7 p = 0,000
IS= 5,03

X2 = 258,40 df= 7 p = 0,000
IS= 4,96

x2 = 266,43 df = 7 p = 0,000
IS= 4,92

Ogólna trafność klasyfikacji: 69,55% Ogólna trafność klasyfikacji: 69,55% Ogólna trafność klasyfikacji: 69,40% Ogólna trafność klasyfikacji: 69,32%
Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.

Tabela 4.10. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla wydatków na łączność w gospodarstwach domowych seniorów na pod
stawie próby oraz metodą bootstrapową
Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model Iogitowy (bootstrap)

Zmienna ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka
parametru t-Studenta wartość ż parametru t-Studenta wartość ż parametru t-Studenta wartość ż parametru t-Studenta wartość ż 

Wyraz
0,6771 1,1048 0,2694 0,6654 1,0727 0,2836 0,7242 0,6131 0,5399 0,6977 0,5801 0,5619Wolny

X1 0,4895 5,5657 0,0000 0,5084 5,3790 0,0000 1,0406 5,5679 0,0000 1,0682 5,5887 0,0000
x, 0,8805 5,5494 0,0000 0,9083 5,5271 0,0000 1,8093 5,7875 0,0000 1,8735 5,7731 0,0000
Xs -0,0252 -3,3542 0,0008 -0,0259 -3,3745 0,0008 -0,0490 -3,3911 0,0007 -0,0500 -3,4108 0,0006
X9 0,4148 5,5814 0,0000 0,4223 5,5269 0,0000 0,9141 5,6399 0,0000 0,9289 5,5389 0,0000

X2 = 171,89 df = 4 ż = 0,000 X2 = 176,88 df= 4 ż = 0,000 X2 = 177,78 df = 4 p = 0,000 X2 = 182,37 df = 4 p = 0,000
IS= 11,80 IS= 11,67 IS= 11,87 IS= 7,91
Ogólna trafność klasyfikacji: 92,03% Ogólna trafność klasyfikacji: 92,04% Ogólna trafność klasyfikacji: 92,11 % Ogólna trafność klasyfikacji: 92,04%
Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.
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Tabela 4.11. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla wydatków na rekreację i kulturę w gospodarstwach domowych seniorów
na podstawie próby oraz metodą bootstrapową..
Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy

Zmienna ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka
parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartość p

Wyraz 1,3712 3,3251 0,0009 1,3751 3,2462 0,0012 2,4408 3,2638 0,0011
Wolny
Xi 0,1878 3,7228 0,0002 0,1942 3,6832 0,0002 0,3532 3,7289 0,0002

x, 0,6418 6,5089 0,0000 0,6513 6,4426 0,0000 1,1404 6,1816 0,0000

x6 0,0930 3,6098 0,0003 0,0937 3,5754 0,0000 0,1600 3,3981 0,0007

Xs -0,0263 -5,1700 0,0000 -0,0266 -5,0757 0,0004 -0,0482 -5,2081 0,0000

X2 = 127,64 df= 4 p = 0,000 x2 = 132,74 df= 4 p = 0,000 X2 = 127,08 df= 4 p = 0,000
IS= 4,47 IS= 3,83 IS= 3,59

Model logitowy (bootstrap)
ocena

parametru

2,4370

statystyka
t-Studenta

3,2337

wartość p

0,0012

0,3615 3,7435 0,0002
1,1554 6,1954 0,0000
0,1615 3,3877 0,0007
-0,0485 -5,1992 0,0000

x2= 131,82df=4p=0,000
IS= 3,26

Ogólna trafność klasyfikacji: 81,43% Ogólna trafność klasyfikacji: 81,35% Ogólna trafność klasyfikacji: 81,28% Ogólna trafność klasyfikacji: 81,20%
Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.

Tabela 4.12. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla wydatków na turystykę w gospodarstwach domowych seniorów na pod-
stawie próby oraz metodą bootstrapową -
Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model Iogitowy (bootstrap)

Zmienna ocena statystyka wartość p ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka

parametru t-Studenta parametru t-Studenta wartośćp parametru t-Studenta wartośćp parametru t-Studenta wartośćp

Wyraz -0,1628 -0,4264 0,6699 -0,1785 -0,4666 0,6409 -0,0639 -0,0907 0,9278 -0,0775 -0,0879 0,9300
Wolny
Xs 0,2092 3,7476 0,0002 0,2300 3,6586 0,0003 0,3839 3,3034 0,0010 0,4123 3,5702 0,0004

X& -0,0225 -4,0327 0,0001 -0,0228 -4,1085 0,0000 -0,0429 -4,0927 0,0000 -0,0435 -4,0232 0,0001

<2 = 27,84 df= 2 p = 0,000 x2 = 30,48 df= 2 p = 0,000 x2 = 25,98 df= 2 p = 0,000 X2 = 28,73 df= 2 p = 0,000

IS= 11,52 IS= 11,53 IS= 11,53 IS= 11,53

Ogólna trafność klasyfikacji: 91,88% Ogólna trafność klasyfikacji: 91,95% Ogólna trafność klasyfikacji: 91,95% Ogólna trafność klasyfikacji: 91,95%

Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.



Tabela 4.13. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla wydatków na restauracje i hotele w gospodarstwach domowych seniorów
na podstawie próby oraz metodą bootstrapową

Zmienna

Wyraz
Wolny

Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)
ocena statystyka wartośćp ocena statystyka wartość ż ocena statystyka wartość ż ocena statystyka wartość ż parametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta

-0,6399 -1,8751 0,0610 -0,6422 -1,8690 0,0618 -0,9682 -1,5755 0,1154 -0,9689 -1,5530 0,1206

Xs

0,5485 7,8211 0,0000 0,5543 7,7984 0,0000 0,9376 7,5295 0,0000
0,1376 5,5181 0,0000 0,1378 5,4903 0,0000 0,2538 5,5926 0,0000

-0,0237 -4,7249 0,0000 -0,0238 -4,7256 0,0000 -0,0432 -4,7236 0,0000
X2 = 146,77 df = 3 ż = 0,000 x2 = 149,96 df= 3 ż = 0,000 X2 = 144,25 df = 3 p = 0,900
IS= 7,80 IS= 7,80 IS= 8,26

0,9492 7,5289 0,0000
0,2543 5,5669 0,0000

-0,0436 -4,7258 0,0000
X2 = 147,12 df= 3 p = 0,000
IS= 8,72

Ogólna trafność klasyfikacji: 85,26% Ogólna trafność klasyfikacji: 85,26% Ogólna trafność klasyfikacji: 85,34% Ogólna trafność klasyfikacji: 85,41 %
Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.

Tabela 4.14. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla frakcji wydatków na żywność w gospodarstwach domowych seniorów na
podstawie próby oraz metodą bootstrapową
Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)

Zmienna ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka
parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartość p parametru t-Studenta wartośćp

Wyraz -1,0573 -11,7432 0,0000 -1,0624 -11,5181 0,0000 -1,7518 -11,2266 0,0000 -1,7602 -11,2293 0,0000Wolny
X2 0,1196 1,9507 0,0500 0,1196 1,9274 0,0541 0,2041 2,0074 0,0449 0,2016 1,9843 0,0474
Xs 0,5315 8,7908 0,0000 0,5351 8,5841 0,0000 0,8916 8,4894 0,0000 0,8979 8,4964 0,0000

X2 = 89,39 df = 2 p = 0,000 X2 = 91,51 df= 2 p = 0,000 X2 = 90,43 df = 2 p = 0,000 X2 = 92,65 df= 2 p = 0,000
IS= 3,40 IS= 3,48 IS=3,31 IS= 3,29
Ogólna trafność klasyfikacji: 66,02% Ogólna trafność klasyfikacji: 66,10% Ogólna trafność klasyfikacji: 66,02% Ogólna trafność klasyfikacji: 66,02%
Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.



I

Tabela 4.15. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego dla frakcji wydatków na użytkowanie mieszkania nośniki energii
w gospodarstwach domowych seniorów na podstawie próby oraz metodą bootstrapową

Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)

Zmienna ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka ocena statystyka

parametru t-Studenta wartość ż parametru t-Studenta wartość ż parametru t-Studenta wartość ż parametru t-Studenta wartość ż 

Wyraz -0,5280 -3,9736 0,0001 -0,5353 ---4,0038 0,0001 -0,8541 -3,9640 0,0001 -0,8636 -3,9802 0,0001
Wolny
X2 0,3611 5,6928 0,0000 0,3672 5,5579 0,0000 0,6054 5,5319 0,0000 0,6131 5,5227 0,0000

X3 0,2553 4,1521 0,0000 0,2564 4,1446 0,0000 0,4125 4,1424 0,0000 0,4160 4,1530 0,0000

x, 0,1577 2,7566 0,0059 0,1609 2,7686 0,0057 0,2531 2,6949 0,0071 0,2588 2,7079 0,0068

x j -0,0540 -2,6741 0,8076 -0,0540 -2,6592 0,0079 -0,0868 -2,6609 0,0079 -0,0884 -2,6936 0,0071

x2 = 59,45 df = 4 p = 0,000 X2 = 63,69 df= 4 ż = 0,000 x2 = 60,03 df = 4 p = 0,000 X2 = 64,51 df= 4 ż = 0,000

IS= 2,07 IS= 2,05 IS= 2,03 IS= 2,03

Ogólna trafność klasyfikacji: 58,95% Ogólna trafność klasyfikacji: 58,87% Ogólna trafność klasyfikacji: 58,72% Ogólna trafność klasyfikacji: 58,80%

Źródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.



5. Badanie aktywności turystycznej gospodarstw domowych
seniorów w Polsce

5.1. Uczestnictwo w wyjazdach turystycznych wszystkich gospodarstw
domowych

Według badań prowadzonych przez GUS w 2001 i 2005 roku, odnotowano spadek
stopy aktywności turystycznej w porównaniu z 1998 rokiem, a następnie jej wzrost w 2009
roku (tab. 6.1 ). Dotyczy to większości rodzajów wyjazdów, w tym zwłaszcza wyjazdów kra
jowych, które z punktu widzenia analizy rynku oraz polityki turystycznej mają podstawowe
znaczenie [Alejziak 2009, s. 293].

Tabela 5.1. Uczestnictwo gospodarstw domowych w wyjazdach turystycznych w: 1998, 2001,
2005, 2009 roku (%)110

Rodzaje wyjazdów 1998 2001 2005 2009
Krajowe i zagraniczne razem 55,4 53,9 52,7 55,8
Krajowe długookresowe 37,3 33,7 32,5 33,8
Krajowe krótkookresowe 30,6 29,3 29,0 30,9
Zagraniczne długookresowe 7,9 9,7 9,5 12,2
Zagraniczne krótkookresowe 1,1 2,2 1,2 1,3
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... (1999, 2002, 2006, 2010).

Stopień zaangażowania gospodarstw domowych w spożycie usług turystycznych
można ocenić przez wyznaczenie odsetka gospodarstw, które są aktywne turystycznie. Przyj
muje się, że gospodarstwo było aktywne turystycznie, jeśli w badanym okresie przynajmniej
jeden z jego członków uczestniczył w turystycznym wyjeździe za granicę lub w wyjeździe na
terenie kraju obejmującym co najmniej jeden nocleg [Turystyka i wypoczynek... 2010].
W ostatnim okresie objętym badaniem (październik 2008-wrzesień 2009) aktywnych tury
stycznie było 55,8% gospodarstw domowych, czyli o 3,1 punktu procentowego więcej niż
cztery lata wcześniej. Największym zainteresowaniem cieszyły się krajowe wyjazdy długo
terminowe, w których uczestniczyło prawie 34% gospodarstw domowych. Na drugim miejscu
znalazły się krajowe wyjazdy krótkoterminowe, które odnotowano w 31 % gospodarstw. Zde
cydowanie mniej popularne były wyjazdy zagraniczne, szczególnie nie połączone z nocle
giem. Suma wielkości zawartych w czterech ostatnich wierszach tabeli 5.1 jest różna od liczb
zawartych w wierszu drugim dotyczącym wyjazdów ogółem, ponieważ część gospodarstw
uczestniczyła w więcej niż jednym rodzaju wyjazdu.

z analizy dochodów w 2005 i 2009 roku w układzie grup kwintylowych (tab. 5.2) wy
nika, że czynnik ten bardzo silnie różnicuje aktywność turystyczną. Największe odchylenia
in minus od aktywności przeciętnej, wynoszącej odpowiednio 52,7 i 55,8% (tab. 5.1), odno-

110 w pracy przyjęto dla uproszczenia opisu pełne lata badań. W rzeczyw!stości 1998 rok dotyczy bad~
przeprowadzonych w okresie 1.1 0. J 997-20.09.1998, 2001 rok dotyczy ba~an przeprowadzonych w. okresie
1.I0.2000-30.09.2001, 2005 rok dotyczy badań przeprowadzonych w okresie l.10.2004-30.09.2005 1 analo
gicznie 2009 rok dotyczy badań w okresie 1.10.2008-30.09.2009.
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towano w grupie gospodarstw najuboższych (1. grupa kwintylowa), a in plus w grupie gospo
darstw najzamożniejszych (5. grupa kwintylowa). W pierwszej z wymienionych grup aktyw
nych turystycznie było około 40% gospodarstw domowych, natomiast w grupie najzamoż
niejszych - prawie 70%. Największe przyrosty odsetek gospodarstw aktywnych turystycznie
odnotowano w 4. i 5. grupie kwintylowej. Wyniosły one odpowiednio 7,1 oraz 4,5 punktu
procentowego. Przyrostami najniższymi charakteryzowały się gospodarstwa należące do 2.
i 1. grupy kwintylowej - wyniosły one odpowiednio 0,5 i 0,8 punktu procentowego.

Tabela 5.2. Gospodarstwa domowe uczestniczące w wyjazdach turystycznych w odsetkach
gospodarstw w danej grupie kwintylowej w 2005 i 2009 roku

Według grup kwinty- Wyjeżdżające w kraju Wyjeżdżające za granicę
lowych dochodów Razem I s dni i dłużej 12 dni i dłużejgospodarstw domo- 2-4 dni 1 dzień

wych
kwintyl 1

2005 39,0 19,6
I

25,1 0,7
I

3,6
2009 39,8 22,1 21,6 0,5 3,9

kwintyl 2
2005 49,8 26,5

I
27,8 0,9

I
7,2

2009 50,3 28,3 27,8 1,2 5,6
kwintyl 3

2005 46,4 25,0
I

28,8 1,1
I

5,4
2009 48,2 24,7 29,2 1,4 8,7

kwintyl 4
2005 50,4 26,8

I
32,6 1,0

I
7,5

2009 57,5 29,2 36,0 1,4 12,0
kwintyl 5

2005 65,3 37,9
I

39,9 2,0
I

17,0
2009 69,8 41,8 43,8 1,5 22,2

Zródło: opracowanie własne na podstawie Turystyka i wypoczynek... [2006, 2010].

Na zróżnicowanie uczestnictwa gospodarstw domowych w wyjazdach turystycznych
znaczący wpływ miał również typ gospodarstwa domowego (tab. 5.3). Najwyższą aktywno
ścią charakteryzowały się gospodarstwa pracujących na stanowisku nierobotniczym oraz go
spodarstwa pracujących na rachunek własny. Zdecydowanie najniższą aktywność turystyczną
odnotowano w gospodarstwach rolników, a także rencistów i emerytów.

Tabela 5.3. Gospodarstwa domowe według typów gospodarstw domowych uczestniczące
w wyjazdach turystycznych w odsetkach gospodarstw w danej grupie w 2005
i 2009 roku

Według typów gospodarstw
Razem Wyjeżdżające w kraju Wyjeżdżające za granicę

domowych 2-4 dni 5 dni i dłużej 1 dzień 2 dni i dłużej
Pracujących na stanowisku robot-
niczym
2005 51,5 26,8 31,3 1,0 5,9
2009 55,2 30,0 31,9 1,0 8,9
Pracujących na stanowisku niero-
botniczym
2005 76,9 44,0 50,9 3,0 19,4
2009 78,4 44,7 52,6 1,7 23,4
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Tabela 5.3. Gospodarstwa domowe według typów gospodarstw domowych uczestniczące
w wyjazdach turystycznych w odsetkach gospodarstw w danej grupie w 2005
i 2009 roku (cd.)

Według typów gospodarstw Razem Wyjeżdżające w kraiu Wyjeżdżające za granicę
domowych 2-4 dni 5 dni i dłużej 1 dzień 2 dni i dłużej
Rolników
2005 38,9 21,7 23,9 4,1
2009 39,l 27,5 17,1 1,1 3,8
Praca na rachunek własny poza
gospodarstwem rolnym
2005 68,4 37,1 45,7 2,0 21,6
2009 73,8 44,7 41,6 2,5 22,9
Emerytów
2005 44,5 23,7 25,8 0,8 6,5
2009 42,4 21,8 24,8 1,4 7,7
Rencistów
2005 35,2 18,9 20,3 0,8 4,0
2009 40,3 19,6 24,0 0,0 6,4
Utrzymujących się z niezarobko-
wych źródeł
2005 47,5 31,1 26,7 - 9,5
2009 50,6 26,5 32,2 1,0 8,9
Zródło: opracowanie własne na podstawie [Turystyka i wypoczynek... 2006, 2010).

Aktywność turystyczna gospodarstw domowych zależała również od ich lokalizacji
[Turystyka 9 wypoczynek... 2006, 2010]. Gospodarstwa osób zamieszkałych na wsi w 2009
roku wykazywały aktywność turystyczną na poziomie 43,1 % (w 2005 roku - 40,2%), pod
czas gdy aktywność gospodarstw zlokalizowanych w miastach osiągnęła 62% (w 2005 roku -
58,9%). Na uwagę zwraca również fakt wewnętrznego zróżnicowania gospodarstw miejskich
w zależności od wielkości miasta. Najczęściej w wyjazdach turystycznych uczestniczyły go
spodarstwa domowe z największych miast, liczących ponad 500 tys. mieszkańców, ich ak
tywność wynosiła 72,6% (w 2005 roku - 67,4%). Gospodarstwa z mniejszych miast (poniżej
200 tys. mieszkańców) wykazywały aktywność na poziomie od 57 do 61 % (w 2005 roku od
53,5 do 55,3%) Również fakt posiadania dzieci na utrzymaniu oraz występowanie osób bez
robotnych wpływało znacząco na aktywność turystyczną gospodarstw domowych. Aktyw
ność turystyczna gospodarstw posiadających dzieci kształtowała się w 2009 roku na poziomie
65,1 % (o 3 punkty procentowe więcej niż w 2005 roku), zaś aktywność gospodarstw bez
dzieci na utrzymaniu wynosiła tylko 48,9% (w 2005 roku 45,7%). Poziom tej aktywności w
gospodarstwach z osobami bezrobotnymi i bez nich wynosił odpowiednio 51 oraz 56% (w
2005 roku aktywność gospodarstw bez osób bezrobotnych wyniosła 54,2%). Wielkość go
spodarstwa domowego również nie była obojętna na poziom jego aktywności. Najniższą ak
tywnością charakteryzowały się gospodarstwa jednoosobowe (45,4%), a następnie dwuoso
bowe (52,8%), a najbardziej aktywne turystycznie były gospodarstwa domowe liczące cztery
osoby (66,8%). W porównaniu z poprzednim badaniem spadła aktywność gospodarstw jedno
i pięcioosobowych, a wzrosła aktywność gospodarstw, w skład których wchodziło od dwóch
do czterech osób oraz sześć osób i więcej.

Główne przyczyny braku aktywności turystycznej to brak: środków finansowych, brak
zainteresowania i stan zdrowia (tab. 5.4). Marginalne znaczenie miały takie przyczyny jak:
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brak urlopu, oddelegowanie służbowe, wykorzystanie urlopu na pracę zarobkową, niechęć do
dalszych wyjazdów i inne przyczyny.

Tabela 5.4. Brak wyjazdów w gospodarstwach domowych według przyczyn w 2005
i 2009 roku(% ogółu przyczyn dotyczących poszczególnych rodzajów wyjazdów)

Wyjazd w kraiu Wyjazdy za granicę
Przyczyny braku wyjazdu 2-4 dni 5dni i dłużej 1 dzień 2 dni i dłużej

2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009
Brak urlopu, służbowego oddelegowania 2,4 2,1 2,2 2,7 0,8 1,0 1,1 1,0
Urlop wykorzystany na dodatkową pracę 0,7 1, 1 1,4 1,2 0,2 0,5 0,3 0,4zarobkowa
Stan zdrowia 11,3 13,1 13,6 13,9 8,3 9,4 9,1 10,7
Obowiązki rodzinne 5,4 6,6 4,4 5,9 2,4 3,3 2,3 3,7
Brak pieniędzv, inne wydatki 12,9 12,1 15,3 16,2 10,6 10,5 12,2 12,5
Nie stać 32,1 25,1 39,6 32,7 44,4 35,8 53,1 44,8
Czas wolnv nrzeznaczonv na prace domowe 9,1 11,2 6,2 8,5 2,6 3,8 1,9 3,0
Brak zainteresowania 14,0 18,1 8,2 9,7 16,9 20,9 11,6 14,2
Nie opłaca sie, za daleko 2,2 2,1 0,1 0,3 6,9 8,9 1,5 2,9
Konieczność zajmowania się własną firmą, 24,9 4,4 5,6 6,0 3,2 3,4 3,6 4,4gospodarstwem rolnym
Inne przyczyny 4,8 4,1 3,3 2,9 3,6 2,5 3,2 2,5
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka 9 wypoczynek... (2006, 2010].

Najczęściej wskazywaną przyczyną nieuczestniczenia w turystyce były zbyt niskie
dochody. Były one wymieniane przede wszystkim w odniesieniu do wyjazdów zagranicznych
połączonych z noclegami - podało je 45% gospodarstw nieuczestniczących w tego typu wy
jazdach. W przypadku wakacyjnych wyjazdów krajowych tę przyczynę wskazało 33% go
spodarstw, a w przypadku krótkotrwałych podróży krajowych - 25%. Należy jednak zauwa
żyć, że w 2009 roku, w porównaniu z 2005 rokiem, znacznie zmniejszył się odsetek gospo
darstw podających ten czynnik jako przyczynę nieuczestniczenia w krajowych wyjazdach
krótkoterminowych (z 32 do 25%) i długoterminowych (z 40 do 33%). W przypadku wyjaz
dów zagranicznych spadek ten był jeszcze większy, w wypadku zagranicznych wyjazdów
jednodniowych o 9 p.p., a w przypadku wyjazdów zagranicznych długoterminowych o 8 p.p.
Wzrosło zaś, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia aktywności turystycznej, znaczenie
braku zainteresowania wyjazdami. Odsetek gospodarstw niezainteresowanych udziałem
w krajowych wyjazdach krótkoterminowych wzrósł o 4 p.p., w wyjazdach długoterminowych
wzrósł o 2 p.p., a w wyjazdach zagranicznych jednodniowych i długoterminowych wzrósł
odpowiednio o 4 p.p. i 2 p.p.

Głównym celem długoterminowych krajowych i zagranicznych wyjazdów członków
gospodarstw domowych poza miejsce zamieszkania był przede wszystkim wypoczynek i re
kreacja (tab. 5.5). Natomiast w przypadku krajowych podróży krótkotrwałych była to chęć
odwiedzin krewnych lub znajomych. Podróże, których głównym celem było zwiedzanie, cie
szyły się znacznie mniejszą popularnością, zwłaszcza w przypadku wyjazdów krajowych.
Stanowiły główny cel 2,5% podróży wakacyjnych i 4,1 % wyjazdów krótkotrwałych. W przy
padku wyjazdów zagranicznych zainteresowanie tego typu podróżami było zdecydowanie
większe, ponieważ jako główny cel podróży wskazało je ponad 14% wyjeżdżających. W trak
cie krajowych wyjazdów długoterminowych najchętniej odwiedzano obszary nadmorskie
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(30,0%) i obszary wiejskie (18,5%). Natomiast głównym celem wyjazdów zagranicznych
były przede wszystkim miasta, odwiedzało je prawie 44% podróżujących za granicę.

Tabela 5.5. Wyjazdy krajowe i zagraniczne gospodarstw domowych według celu podróży
w 2005 i 2009 roku(%)

Wyjazdy krajowe Wyjazdy krajowe Wyjazdy zagraniczneCel podróży długoterminowekrótkotrwałe (5 dni i dłużej) (2 dni i dłużej)

Wypoczynek, rekreacja, wakacje
2005 24,0 57,8 41,4
2009 33,7 63,3 50,6
Zwiedzanie (architektura, kultura, przy-
roda)
2005 4,7 2,1 15,4
2009 4,1 2,5 14,2
Uprawianie turystyki kwalifikowanej
2005 1,0 0,8 1,3
2009 1,7 0,6 2,9
Odwiedziny u krewnych lub znajomych
2005 57,6 29,5 24,2
2009 48,9 22,7 23,5
Uroczystości rodzinne
2005 6,5 2,8 2,5
2009 6,3 3,0 2,1
Zdobywanie umiejętności i kształcenie
2005 0,9 0,7 2,3
2009 1,3 1,4 0,9
Sprawy zawodowe, załatwianie interesów
2005 1,3 r 0,6 7,6
2009 1,3 0,3 3,0
Zdrowotny
2005 0,3 3,7 0,3
2009 0,6 4,2 -
Religijny
2005 1,7 1,0 1,8
2009 1, 1 0,7 1,0
Zielona szkoła
2005 - 0,3 -
2009 - 0,4 0,3
Zakupy
2005 0,1 - 0,2
2009 0,2 0,0 0,1
Inny
2005 1,9 0,7 2,9

~2009 0,9 0,8 1,5
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2006, 2010).

Jeśli chodzi o odległość od miejsca zamieszkania, to była ona silnie zróżnicowana za
leżnie od typu podróży. W przypadku wakacyjnych podróży krajowych ponad 50% to podró
że na dystans do 300 km, z tym że najpopularniejsze okazały się wyjazdy na odległość od 301
do 500 km (rys. 5.1). Podróże krajowe krótkotrwałe w 2009 roku w 51,4% obejmowały wy
jazdy na odległość do 100 km, a w okresie wcześniejszym przekraczały nawet 60% (rys. 5.2).
Popularne były także wyjazdy na odległość od 101 do 200 km.
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w przypadku podróży zagranicznych zdecydowanie dominowały wyjazdy na odle
głość ponad 1000 km (ponad 70%).
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Rys. 5.1. Struktura podróży długoterminowych gospodarstw domowych według odległości
(km) od miejsca stałego zamieszkania w latach 2005 i 2009 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2006, 2010].
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Rys. 5.2. Struktura podróży krótkotrwałych gospodarstw domowych według odległości
od miejsca stałego zamieszkania (km) w 2005 i 2009 roku (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2006, 2010].

Największym natężeniem sezonowości charakteryzowały się krajowe podróże waka
cyjne, w przypadku których szczyt przypadał na lipiec, a łącznie na miesiące wakacyjne około
70% ogółu podróży (rys. 5.3). Podróże krajowe krótkoterminowe podejmowano najczęściej
od maja do sierpnia i w tym okresie zrealizowano około 60% podróży ogółem (rys. 5.4). Na
tomiast podróże zagraniczne długoterminowe (2 dni i dłużej) najczęściej odbywały się w
okresie letnim (lipiec-sierpień), w którym zrealizowano około 48% podróży (rys. 5.5). Popu
larne były również miesiące okołosezonowe: czerwiec (11,5%) oraz wrzesień (13,2%).
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Rys. 5.5. Struktura podróży turystycznych zagranicznych (2 dni i dłużej) według miesięcy
w 2005 i 2009 roku(%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2006, 2010].
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Z punktu widzenia funkcjonowania rynku turystycznego podstawowe znaczenie ma
charakterystyka usług nabywanych w związku z podróżami. Podstawowy element stanowią
usługi noclegowe. W czasie podróży zagranicznych turyści najczęściej korzystali z komercyj
nej bazy noclegowej (hotel, motel, zajazd, pensjonat) - dotyczyło to 49% podróży w 2009
roku i 38,9% w 2005 roku. Natomiast podróżujący po kraju stosunkowo rzadko korzystali z
komercyjnej bazy noclegowej. Zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym miejscem noc
legów były mieszkania krewnych i znajomych. Dotyczyło to zwłaszcza długoterminowych
podróży turystycznych, w trakcie których ten rodzaj zakwaterowania wybrano w 36,6%, tj. o
8,2 p.p. mniej niż w 2005 roku. Mieszkanie u krewnych lub znajomych było również popu
larnym rodzajem zakwaterowania podczas podróży zagranicznych i dotyczyło 29,8% wszyst
kich podróży w 2009 roku 111

. Istotny udział w świadczeniu usług noclegowych w trakcie po
dróży krajowych i zagranicznych miały także wynajęte kwatery prywatne - 22,4% w przy
padku podróży wakacyjnych po kraju i 11,5% w przypadku podróży zagranicznych w 2009
roku. W 2005 roku udział ten wyniósł odpowiednio: 15,9% dla podróży wakacyjnych po kra
ju i 9,2% dla podróży zagranicznych.

Obok usług noclegowych, drugim podstawowym elementem rynku turystycznego są
usługi pośrednicko-organizatorskie [Turystyka i wypoczynek... 2010, s. 58]. Z tego rodzaju
usług najczęściej korzystano w przypadku podróży wakacyjnych za granicę (rys. 5.6). k 2009
roku z jakiejś formy tych usług skorzystano przy przygotowywaniu 50,2% tego typu podróży,
przy czym najczęściej (37,1 %) korzystano z pełnych pakietów, a jeśli wybierano pojedyncze
usługi, to były to głównie noclegi (9,1 %) i transport (5,9%). Korzystanie z usług pośrednicko
-organizatorskich było dość popularne także w odniesieniu do podróży wakacyjnych w kraju -
dotyczyło to 24,1 % takich podróży. W 12% były to pełne pakiety turystyczne, a w przypadku
wykupywania pojedynczych usług głównie noclegi (10,2%). W przypadku krótkotrwałych po
dróży w kraju korzystanie z usług pośrednictwa było zdecydowanie rzadsze j dotyczyło tylko
9,6% tych podróży, przy czym najchętniej wykupywano noclegi (dla 5,4% podróży), a z pełne
go pakietu turystycznego skorzystano jedynie w przypadku 3,4% podróży. Podobną strukturę
korzystania z usług pośrednicko-organizatorskich zaobserwowano w 2005 roku.

O podróże krótkotrwale &il podróże długoterminowe O podróże zagraniczne

pełny pakiet nocleg
turystyczny

transport pełne częściowe lokalne inne żadne
wyżywienie wyżywienie wycieczki i

imprezy

Rys. 5.6. Struktura podróży krajowych (krótkoterminowych, długoterminowych) i zagranicz
nych zrealizowanych w gospodarstwach domowych według rodzajów zakupionych
usług w 2009 roku (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka 9 wypoczynek... [2010].

111
W 2005 roku z mieszkań u krewnych lub znajomych skorzystano w przypadku 37,3% podróży.
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Gospodarstwa domowe w Polsce w 2009 roku najczęściej korzystały z następujących
form wyjazdów: inne formy, wczasy, wycieczka lub impreza objazdowa, wyjazdy na działkę,
kolonie i obóz (rys. 5.7). W przypadku podróży krótkotrwałych największy udział w podró
żach miał wyjazd na działkę, który dotyczył 14,2% podróży. Wśród krajowych podróży wa
kacyjnych dominowały wczasy (45,0%), wycieczki i imprezy objazdowe stanowiły jedynie
5, 1 % wszystkich podróży. Podobnie wyglądała sytuacja w odniesieniu do podróży zagranicz
nych. Tu również najpopularniejsze były wczasy - z udziałem na poziomie 44,6%, na drugim
miejscu znalazły się wycieczki i imprezy objazdowe (19,1 %). W badaniach wcześniejszych,
przeprowadzonych w 2005 roku, dominowały takie same formy wyjazdów, z wyjątkiem po
dróży krajowych krótkotrwałych, w przypadku których największy udział miały wycieczki,
imprezy objazdowe (14,7%).

Dpodróże krótkotrwale
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pielgrzymka
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Rys. 5.7. Struktura podróży krajowych (krótkoterminowych, długoterminowych) i zagranicz
nych zrealizowanych w gospodarstwach domowych według form wyjazdów w 2009
roku(%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2010).

W odniesieniu do wszystkich rodzajów podróży krajowych podstawowe znaczenie,
jako środek transportu wykorzystywany na dojazd do miejsca docelowego, miał samochód
osobowy. Stosunkowo popularna była również kolej i linie autobusowe. Podróże zagraniczne
charakteryzowały się nieco odmienną strukturą wykorzystania środków transportu. W 2009
roku z samolotu skorzystano podczas 42,4% podróży, z samochodu osobowego podczas
32,1 % podróży, a z autokaru w trakcie 20,2% podróży. W porównaniu z okresem objętym
poprzednim badaniem, zaobserwowano zmiany w strukturze korzystania z poszczególnych
środków transportu: wzrósł udział samolotów (o 15,1 p.p.), osłabła zaś pozycja samochodów
osobowych (o 6,1 p.p) i autokaru (o 4,6 p.p).
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W badaniu aktywności turystycznej ważne są nie tylko informacje o zrealizowanych
wyjazdach lub podróżach, ale także planach uczestnictwa w turystyce w przyszłości. Wyniki
badania wykazały, że spośród ogólnej liczby osób w gospodarstwach domowych dłuższy wy
jazd w ciągu najbliższych dwóch lat planowało 43% z nich, czyli o 6 p.p. więcej niż w bada
niu z 2005 roku [Turystyka 9 wypoczynek... 2010, s. 44-45]. W planowanych podróżach wy
raźnie przeważały podróże krajowe, które stanowiły 76%. Wśród nich dominowały podróże
samodzielne, które planowano trzykrotnie c~ęściej niż zorganizowane. W przypadku podróży
zagranicznych zarówno podróże zorganizowane, jak i samodzielne cieszyły się zbliżoną po
pularnością.

5.2. Charakterystyka wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych
seniorów

Próba badawcza, jak podano wcześniej, obejmowała 1 338 gospodarstw domowych
seniorów, czyli takich w których głowa gospodarstwa miała 60 lat i więcej. Wśród nich więk
szość stanowiły gospodarstwa dwuosobowe (46,6%), a następnie jednoosobowe (38,3%).
W okresie badanym (l.10.2008-30.09.2009) w wyjazdach turystycznych brały udział 522
gospodarstwa domowe, co stanowiło 39% ogółu gospodarstw.

Zdecydowana większość aktywnych turystycznie gospodarstw (94%) uczestniczyła
w wyjazdach krajowych, przy czym największym zainteresowaniem cieszyły się wyjazdy
długoterminowe. Uczestniczyli w nich członkowie prawie 23% gospodarstw domowych se
niorów.

Duży wpływ na uczestnictwo gospodarstw w wyjazdach turystycznych miało miejsce
zamieszkania. Gospodarstwa na wsi charakteryzowały się zdecydowanie mniejszą aktywno
ścią turystyczną niż gospodarstwa w mieście (tab. 5.6).

Tabela 5.6. Liczba gospodarstw domowych uczestniczących w wyjazdach turystycznych we
dług rodzaju wyjazdu i miejsca zamieszkania

Rodzaj Miasto
Wieś poniżej 500 tys.wyjazdu* razem 20-99 tys. 100-1~9 tys. 200-499 tys.20 tys. i wieceiz 8 24 2 7 5 4 6

=, 47 128 12 33 14 28 41
== 65 105 18 36 10 18 23
==W=, 24 71 11 19 9 10 22
Z+KD 2 20 2 6 1 l 10
Z+KK 8 9 3 2 3 o 1
uW==W=, 1 10 1 4 o 2 3
Razem 155 367 49 107 42 63 106
~ Z - zagraniczny; =, U krajowy długoterminowy; == U krajowy krótkoterminowy
Zródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez
GUS.

Spośród 509 gospodarstw na wsi w wyjazdach turystycznych uczestniczyło 155 go
spodarstw (30,5%). Natomiast w gospodarstwach miejskich przynajmniej jeden wyjazd odby-
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to w 367 gospodarstwach (44%). Ta ostatnia grupa była jednak zróżnicowana wewnętrznie
w zależności od wielkości miasta - najczęściej w wyjazdach turystycznych uczestniczyły go
spodarstwa domowe z miast liczących 20-99 tys. mieszkańców, a następnie z największych
miast (liczących ponad 500 tys. mieszkańców). Gospodarstwa osób zamieszkałych w tego
typu miastach najczęściej wyjeżdżały za granicę oraz uczestniczyły w wyjazdach krajowych
zarówno długoterminowych, jak i krótkoterminowych. Gospodarstwa na wsi preferowały wy
jazdy krajowe krótkoterminowe. Tylko osiem z nich (1,6%) uczestniczyło w wyjazdach za
granicę.

Istotny wpływ na aktywność turystyczną miała wielkość gospodarstwa domowego.
Najwyższą aktywnością charakteryzowały się gospodarstwa dwuosobowe, a następnie jedno
osobowe (tab. 5.7). Najczęściej w. gospodarstwach domowych realizowano jeden wyjazd tu
rystyczny. Sytuacja taka dotyczyła 258 gospodarstw domowych aktywnych turystycznie
(49,4%). Dwa wyjazdy zrealizowano w 102 gospodarstwach (19,5%), a w 162 (31 %) odbyły
się trzy wyjazdy i więcej.

Tabela 5.7. Liczba wyjazdów turystycznych w gospodarstwach domowych seniorów według
ich wielkości i miejsca zamieszkania

Liczba Gospodarstwa jednoosobowe Gospodarstwa dwuosobowe Gospodarstwa powyżej
wyjazdów 2 osób

liczba % liczba % liczba %
~ ospodarstwa ogółem

1 95 48,7 129 50,4 34 47,9
2 40 20,5 47 18,4 15 21,1
3 24 12,3 31 12,1 8 11,3
4 8 4,1 18 7,0 9 12,7
s 9 4,6 8 3,1 3 4,2
6 i więcej 19 9,7 23 9,0 2 2,8
Razem 195 100,0 256 100,0 71 100,0

gospodarstwa w mieście
1 68 46,9 89 48,9 19 47,5
2 28 19,3 33 18,1 8 20,0
3 17 11,7 24 13,2 3 7,5
4 7 4,8 13 7,1 7 17,5
5 9 6,2 6 3,3 2 5,0
6 i więcej 16 11,0 L7 9,3 j 2,5
Razem 145 100,0 182 100,0 40 100,0

, ospodarstwa na wsi
l 27 54,0 40 54,1 LS 48,4
2 12 24,0 14 18,9 7 22,6
3 7 14,0 7 9,5 s 16,1
4 1 2,0 s 6,8 2 6,5
5 o 0,0 2 2,7 1 3,2

~6 i więcej 3 6,0 6 8,1 1 3,2
Razem SO 100,0 74 100,0 31 100,0
Zródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych

_przez GUS.

Jeden wyjazd turystyczny zrealizowało 53% gospodarstw na wsi, a na więcej niż dwa
wyjazdy zdecydowało się 25,7% gospodarstw. W przypadku gospodarstw miejskich również
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dominował jeden wyjazd turystyczny (48%), lecz nieco wyższy był odsetek gospodarstw
uczestniczących przynajmniej w trzech wyjazdach (3 3 ,2 % ) .

W wyjazdach zagranicznych wzięło udział zaledwie 15 gospodarstw dwuosobowych,
13 gospodarstw jednoosobowych i 4 gospodarstwa o liczbie osób powyżej 2.

Poziom uczestnictwa w wyjazdach turystycznych w znacznym stopniu różnicowały
dochody gospodarstw domowych. Na rysunku 5.8 przedstawiono kształtowanie się rozkładów
aproksymant empirycznych dochodów w gospodarstwach. Biorąc pod uwagę dochód gospo
darstwa domowego w przeliczeniu na jedną osobę, najwyższymi dochodami legitymowały się
gospodarstwa jedno- i dwuosobowe. Przeciętny dochód w przeliczeniu na jedną osobę kształ
tował się w tych gospodarstwach następująco: w gospodarstwach jednoosobowych - około
1 431 zł, w dwuosobowych - około 1 380 zł, a w gospodarstwach powyżej dwóch osób -
około 867 zł. Stąd nie jest niespodzianką, że gospodarstwa charakteryzujące się znacznie
wyższymi dochodami wykazują najwyższą aktywność turystyczną. Ich udział w wyjazdach
turystycznych wynosił odpowiednio 49 i 37%.
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Rys. 5.8. J3.ozkłady dochodów na osobę w gospodarstwach domowych według liczby osób
Zródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.

Podobnie silna zależność wystąpiła między dochodami gospodarstw miejskich i wiej
skich a ich udziałem w wyjazdach turystycznych. Gospodarstwa w mieście, bardziej aktywne
turystycznie, charakteryzowały się wyższymi dochodami przypadającymi na jednego członka
(rys. 5.9). Przeciętny dochód na osobę w gospodarstwach miejskich wynosił 1455 zł, a w wiej
skich - 1 082 zł. Mediana dochodów wynosiła odpowiednio: 1 355 i 982 zł.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że przeciętny roczny wydatek gospodarstwa
domowego na wyjazdy turystyczne wynosił około 1 415 zł. Wielkość przeciętnego wydatku
różniła się zależnie od rodzaju wyjazdu: wydatek na krajowe wyjazdy krótkoterminowe to
przeciętnie 592 zł, na krajowe wyjazdy długoterminowe - 1 241 zł, a na wyjazdy zagraniczne
- 2 308 zł. Wysokość wydatków na wyjazdy turystyczne była również zróżnicowana w zależ-
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ności od położenia gospodarstwa. W przypadku gospodarstw w mieście przeciętny wydatek
był wyższy i wynosił około 1563 zł, zaś gospodarstwa na wsi wydawały przeciętnie 1064 zł.
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Rys. 5.9. Rozkłady dochodów na osobę w gospodarstwach domowych według miejsca za
mieszkania
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.

Rozkłady empiryczne tych wydatków były aproksymowane za pomocą prawostronnie
asymetrycznych rozkładów teoretycznych. Histogramy oraz wyniki modelowania w formie
graficznej zostały przedstawione na rysunkach 5.10-5.15.

Rozkład: Wykładniczy, x2 = 5,21583, p = 0,07369
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Rys. 5.10. Wydatki gospodarstw domowych seniorów na wyjazdy turystyczne ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.
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Rys. 5.11. Wydatki gospodarstw domowych seniorów na wyjazdy turystyczne krajowe długo
terminowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.

Rozkład: Wykładniczy, x,2 = 8,76570, p = 0,111878
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Rys. 5.12. Wydatki gospodarstw domowych seniorów na wyjazdy turystyczne krajowe krót
koterminowe
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.
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Rys. 5.13. Wydatki gospodarstw domowych seniorów na wyjazdy turystyczne zagraniczne
Zródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.
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Rozkład: Wykładniczy, x2 = 3,90860, ż = 0,27 l50
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Rys. 5.14. Wydatki gospodarstw domowych seniorów mieszkających w mieście na wyjazdy
turystyczne ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.

Rozkład: Wykładniczy, x2 = 1,55549, ż = 0,66952
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Rys. 5.15. Wydatki gospodarstw domowych seniorów mieszkających na wsi na wyjazdy tury
styczne ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.

Z rysunków wynika, że wszystkie rozkłady empiryczne wydatków na wyjazdy tury
styczne najlepiej aproksymowane były za pomocą rozkładów wykladniczych'F. Oznacza to,
że przeważają gospodarstwa o wydatkach poniżej przeciętnej. Z zamieszczonych na rysun
kach histogramów wynika, że w pierwszych najliczniejszych przedziałach klasowych znajdu
je się od 40 (rys. 5.11) do ponad 75% (rys. 5.10) wszystkich obserwacji.

112 Sprawdzenia zgodności rozkładu empirycznego z przyjętym rozkładem teoretycznym (wykładniczym)
dokonano za pomocą testu zgodności x2 (chi-kwadrat). Do weryfikacji hipotezy, ze badana populacja ma okre
ślony rozkład hipotetyczny, tzn. t ć& =(<L! =ć(<L- gdzie =(<L jest dystrybuantą empiryczną, a =ć(<L dystrybuantą

zł k 2 "°' (ę; o ęż;L d . 1· b '' . . kl· ożonego, hipotetycznego rozkładu służy statysty a: » = Li , g zie: ę; o icze nosc z-tej asy sze-
ęż; 

regu rozdzielczego, np,_ liczebności teoretyczne, które powinny wystąpić w i-tej klasie, gdyby populacja miała
założony w t ć rozkład [Kukuła 1996, s. 202-203].
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5.3. Uczestnictwo seniorów w podstawowych rodzajach podróży
turystycznych

Jednym z czynników wpływających na poziom uczestnictwa gospodarstw domowych
w turystyce jest wiek członków tego gospodar~twa. Najwyższą aktywnością turystyczną
w 2005 i 2009 roku charakteryzowały się dzieci w wieku 7-14 lat oraz osoby w wieku 25-44
lata (tab. 5.8)113

. Osoby starsze (w wieku 65 lat i więcej) najrzadziej uczestniczyły w podró
żach turystycznych i dotyczyło to wszystkich rodzajów podróży.

Tabela 5.8. Uczestnictwo w podróżach według grup wieku w 2005 i 2009 roku(%)
Wyjeżdżaj ące w kraju Wyjeżdżające

Wiek 2-4dni 5 dni za granicę
i dłużej (2 dni i dłużej)

Do 6 lat
2005 22,9 25,3 4,1
2009 23,1 28,7 5,4
7-14 lat
2005 21,8 36,8 5,5
2009 27,4 37,7 7,8
15-19 lat
2005 21,1 25,3 6,9
2009 21,9 27,4 7,0
20-24 lata
2005 21,9 23,9 5,5
2009 26,0 20,3 9,5
25-44 lata
2005 24,2 24,9 7,4
2009 27,2 29,1 9,6
45-64 Iata
2005 19,2 18,7 5,4
2009 23,0 20,8 8,2
65 lat i więcej
2005 16,0 14,4 3,0
2009 15, 1 16,5 3,1
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka 9 wypoczynek... [2006, 2010].

W celu sprawdzenia, czy aktywność turystyczna seniorów różni się w sposób staty
styczny istotny od aktywności osób w pozostałych grupach wiekowych, wykorzystano test
istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury. Na poziomie istotności a = 0,05 zweryfi
kowano hipotezy, że odsetek seniorów uczestniczących w podstawowych rodzajach podróży
turystycznych jest taki sam jak odsetek osób w pozostałych grupach wiekowych!". Przedsta
wione w tabeli 5.9 wartości statystyk testowych oraz podane pod nimi w nawiasach prawdo
podobieństwa wskazują jednoznacznie, że aktywność seniorów w obu badanych latach różni
się istotnie od aktywności osób w innych grupach wiekowych.

113
Badanie dotyczy!o pod~óży w o~esach: l.10.2004-30.09.2005 oraz 1.10.2008-30.09.2009. Dla uprosz

cze~~f ja~o ok.res b~dania p~zmto 2?05 1 200: ~ok. Dla 200 l roku brak było danych statystycznych.
Opis testów istotności dla dwoch wsk_azmków struktury można znaleźć m.in. w pracach: [Domański 1990,

s. 122-123, Paradysz 2005, s.161-162, Stanisz 2007, s. 255-257, Luszniewicz i Słaby 2008, s.178-180].
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Tabela 5.9. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury uczestnictwa
w podróżach seniorów i osobami w określonych grupach wieku (w tabeli podano
wartość statystyki oraz w nawiasie wartość prawdopodobieństwa)

Lata Do6lal 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata
wyjeżdżający w kraiu 2-4 dni

2005 7,2266 6,9682 5,8347 6,5522 11,0897 4,6902
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 8,8531 13,9544 7,4744 14,6926 16,2430 9,7273
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

wyjeżdżający w kraju 5 dni i dłużej
2005 11,4555 24,2343 12,2519 10,5846 14,2141 6,4193

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 12,7377 22,1779 11,2963 5,4426 16,5076 5,3379

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
wyjeżdżający za granicę (2 dni i dłużej)

2005 2,4690 5,8504 8,1701 5,4836 10,3338 6,4368
(0,0135) (0,0000) (0,0000) (0,000) (0,0000) (0,0000)

2009 5,0154 9,7037 7,8308 13,7287 13,9561 10,6806
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0001)

Zródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 5.6.

Analiza ulubionych sposobów spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczy
nek wykazała, że zdecydowanie największą popularnością wśród członków gospodarstw do
mowych cieszyły się cztery sposoby spędzania czasu wolnego (tab. 5.10):

- słuchanie radia, muzyki, oglądanie telewizji;
- wypoczynek bierny;
- udział w spotkaniach towarzyskich;
- czytanie.
Odsetek słuchających radia, muzyki, oglądających telewizję dominował we wszyst

kich grupach osób ankietowanych, ale najczęściej dotyczył osób w wieku 65 lat i więcej (od
44,6 w 2001 do prawie 30% w 2009 roku). Drugą popularną formą spędzania czasu wolnego
przez osoby starsze było czytanie (14-15,2% w badanym okresie), a następnie wypoczynek
bierny (spadek z 18 w 2001 roku do 13,4% w 2009 roku) i praktyki religijne (wzrost udziału
z 8,8 w 2001 do 12% w 2009 roku). Aktywność ruchowa jest ściśle związana z wiekiem re
spondentów. Osoby starsze podejmowały ją najrzadziej spośród wszystkich grup wiekowych.
Najchętniej seniorzy brali udział w spotkaniach towarzyskich (wzrost z 2,2 w 2001 do 8,4%
w 2009 roku) albo pracowali na działce. Stosunkowo rzadko uprawiali sporty i ćwiczenia
fizyczne oraz odwiedzali muzea, wystawy, zabytki oraz brali udział w wycieczkach i impre
zach objazdowych. Wykorzystanie czasu wolnego przez seniorów różni się w zasadzie od
wykorzystania tego czasu przez osoby z pozostałych grup wiekowych. Potwierdza to test
istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury, którego wyniki, z uwagi na obszerność
tabeli, zamieszczono w aneksie w tabeli Cl. Jak wynika z informacji w niej zawartych, tylko
w przypadku niektórych sposobów spędzania czasu wolnego (np. wypoczynek bierny, czyta
nie, odwiedzanie muzeów, zabytków, imprezy objazdowe, zwiedzanie, chodzenie do kina,
teatru, udział w imprezach kulturalnych i zakupy dla przyjemności) stwierdzono brak istot
nych statystycznie różnic pomiędzy seniorami a osobami w wieku 45-64 lata.



Tabela 5.10. Ulubiony sposób spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek we
dług wieku członków gospodarstw domowych w: 2001, 2005 i 2009 roku (%)
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Ulubiony sposób spędzania czasu Ogółem 7-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65 lat

wolnego lat lat lata lata lata i więcej

Wypoczynek bierny - opalanie się,
relaks
2001 19,0 14,1 14,3 16,4 23,7 19,9 18,0

2005 13,6 11,4 11,2 13,0 15,4 13,9 13,1

2009 14,6 12,7 11,4 12,2 16,9 15,4 13,4

Czytanie
2001 12,9 11,7 11,2 14,4 12,9 13,3 14,0

2005 12,3 10,7 9,9 9,2 11,8 13,9 15,5

2009 11,3 9,7 8,3 8,0 10,0 13,3 15,2

Słuchanie radia, muzyki, ogląda-
nie telewizji, video
2001 37,7 41,1 39,7 31,5 35,0 37,2 44,6

2005 27,0 29,8 26,7 25,3 25,0 26,9 30,2

2009 25,8 29,0 24,5 23,8 23,9 25,8 29,6

Udział w spotkaniach towarzy-
skich
2001 6,4 4,2 10,4 14,5 6,7 4,8 2,2

2005 12,6 9,9 16,6 19,2 14,1 10,7 8,2

2009 12,7 10,0 17,2 19,6 14,4 10,8 8,4
Chodzenie do kawiarni, restaura-
cji
2001 0,5 - 1,0 2,0 0,5 0,2 0,1
2005 1,6 0,6 3.2 4,5 1,9 0,9 0,3
2009 1,7 0,6 2,8 4,0 2,4 1,1 0,5
Uprawianie sportu i ćwiczeń fi-
zycznych
2001 8,2 18,9 13,1 10,0 6,1 5,0 2,2

2005 7,4 16,2 11,7 8,1 6,2 5,1 3,6
2009 7,4 16,6 11,8 8,7 6,9 4,7 2,8
Kibicowanie na imprezach spor-
towych
2001 2,2 2,6 3,1 3,3 2,3 1,9 0,4
2005 3,9 4,7 6,2 4,7 4,3 3,3 1,2
2009 4,1 4,9 5,8 4,9 4,9 3,5 1,0
Odwiedzanie muzeów, wystaw,
zabytków, imprezy objazdowe,
zwiedzanie
2001 1,3 0,8 0,9 1,5 1,7 1,4 0,7
2005 2,2 2,0 1,9 2,1 2,6 2,5 1,7
2009 2,1 1,4 1,2 1,7 2,6 2,3 1,8
Chodzenie do kina, teatru, udział
w imprezach kulturalnych
2001 0,9 0,8 2,1 1,8 0,9 0,4 0,2
2005 3,1 4,1 4,6 5,4 3,7 1,9 1,2
2009 3,4 5,0 6,1 6,1 3,8 1,8 1,4
Praktyki religijne
2001 2,1 0,6 0,2 0,4 1,0 2,6 8,8
2005 3,4 1,6 0,7 1,0 1,6 3,8 11,9
2009 3,6 1,5 1,1 1,2 1,6 4,2 12,0

115 Badanie dotyczyło okresu l.10.2000-30.09.2001; dla uproszczenia jako okres badania przyjęto 2001 rok.
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Tabela 5.10. Ulubiony sposób spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek według
wieku członków gospodarstw domowych w: 2001, 2005 i 2009 roku(%) (cd.)

Ulubiony sposób spędzania czasu Ogółem 7-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65 lat
wolnego lat lat lata lata lata i więcej

Uprawianie hobby, pogłębianie
wiedzy
2001 2,7 3,6 2,7 3,1 3,0 2,4 1,4
2005 3,4 4,4 3,6 3,5 3,4 3,4 2,0
2009 3,7 4,6 4,5 4,0 3,7 3,5 2,5
Praca na działce
2001 5,0 0,3 0,4 0,5 4,7 10,1 6,6
2005 5,7 0,5 0,6 1, 1 5,4 9,9 8,7
2009 5,5 0,4 0,6 0,9 4,3 10,2 8,2
Zakupy dla przyjemności
2001 0,6 0,3 0,5 0,5 0,9 0,7 0,1
2005 2,2 2,6 1, 1 0,7 1,4 1,5 1,4
2009 2,6 1,6 2,8 3,4 3,4 2,4 1,4
Inne
2001 0,5 1,0 0,6 0,3 0,6 0,2 0,6
2005 1,5 2,6 1,1 0,7 1,4 1,5 1,4
2009 1,4 1,9 2,0 1,4 1,0 1,2 1,9
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

Analizując plany uczestnictwa w turystyce w przyszłości, obserwuje się wyraźne zróż
nicowanie planów urlopowych w zależności od wieku (tab. 5 RPPIR 

Tabela 5 .11. Plany urlopowe członków gospodarstw domowych (podróże 5 dni i dłużej) we
dług wieku w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Osoby planujące podróże urlopowe
Osoby nie planujące

Wiek/Lata podróże krajowe podróże zagraniczne
zorganizowane samodzielne zorganizowane samodzielne wyjazdów

Do 14 lat
2001 16,8 29,3 3,8 3,7 53,2
2005 15,4 25,l 2,1 3,3 58,5 .
2009 18,4 27,0 5,8 4,3 49,1
15-19 lat
2001 11,0 29,1 4,6 3,5 56,3
2005 10,7 25,6 3,5 6,2 59,8
2009 13,0 31,4 5,2 4,6 49,5
20-24 lata
2001 9,6 30,0 6,1 7,2 54,0
2005 6,8 28,7 3,7 8,2 59,9
2009 6,8 34,4 6,7 7,3 49,2
25-44 lata
2001 7,8 27,9 5,0 6,1 60,2
2005 5,9 31,7 4,8 7,2 57,4
2009 8,1 33,0 8,3 7,2 49,6
45-64 lata
2001 6,8 22,1 4,3 4,4 67,6
2005 6,3 22,2 3,8 4,4 .. 67,9
2009 7,0 22,9 5,3 5,8 63,3
65 lat i więcej

13,2 1,6 2,5 80,22001 5,1
2005 6,6 14,0 1,0 3,0 78,6
2009 5,8 13,8 1,8 2,2 78,7

-Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka 9 wypoczynek... [2002, 2006, 2010).
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Około 80% seniorów nie miało żadnych planów dotyczących podróży turystycznych
w ciągu najbliższych dwóch lat. Jeśli już planowali podróże, to były to przede wszystkim po
dróże krajowe, zorganizowane samodzielnie. Plany urlopowe seniorów różniły się istotnie od
planów osób w pozostałych grupach wiekowych (tab. 5.12). Tylko w 2005 roku nie stwier
dzono występowania statystycznie istotnych różnic pomiędzy planami seniorów dotyczącymi
zorganizowanych podróży krajowych a osobami w wieku 20-24, 25-44 oraz 45-64 lata.

Tabela 5.12. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury planów urlo
powych (podróże 5 dni i dłużej) seniorów i osobami w określonych grupach
wiekowych (w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawiasie wartość praw
dopodobieństwa)

Lata Do 14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 Iata
podróże krajowe zorganizowane

2001 17,8925 9,6430 7,3267 5,6184 3,7155
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0002)

2005 14,2660 6,5424 0,3445 -1,6211 -0,6940
(0,0000) (0,0000) (0,7305)* (0,1050) (0,4877)

2009 19,5629 10,8173 2,2863 5,0016 2,3707
(0,0000) (0,0000) (0,0222) (0,0000) (0,0178)

podróże krajowe samodzielne
2001 19,3121 17,3099 17,3500 18,3897 11,9298

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 14,3737 13,0662 15,8324 22,4562 11,6651

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 16,8909 18,3006 25,8882 24,5803 11,3676

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
podróże zagraniczne zorganizowane

2001 6,5383 7,7001 10,1183 9,2028 7,7854
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 4,5159 7,7691 8,1273 11,4130 9,3679
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 10,5373 8,2510 12,5122 15,2217 9,1459
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

podróże zagraniczne samodzielne
2001 3,4361 2,6053 9,4027 8,7308 5,2468

(0,0006) (0,0092) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 0,8958 6,9170 10,1754 9,9700 4,0553

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0001)
2009 6,0654 5,8020 12,4260 12,3098 8,8830

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
osoby nie planujące wyjazdów

2001 -28,4727 -22,8207 -23,5875 -22,4426 -14,7915
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -22,3287 -18,2083 -17,7386 -24,5964 -13,3644
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 -31,9952 -26,1764 -33,7169 -33,6102 -16,4102
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

* nieistotne różnice pomiędzy wskaźnikami struktury pogrubiono.
Źródło: obliczenia własne.

Najczęściej plany urlopowe seniorów związane były z podróżami do rodziny lub zna
jomych (tab. 5.13). Osoby z pozostałych grup wiekowych również chętnie planowały podróże
w tym celu, ale na pierwszym miejscu stawiały podróże o charakterze wypoczynkowym.
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W planach urlopowych seniorów pobyt wypoczynkowy zajmował drugie miejsce. Dość istot
ne miejsce w planowaniu zajmowały podróże związane z kuracjami. Młodsi turyści (do 44
lat) zdecydowanie rzadziej niż seniorzy deklarowali udział w podróżach o tym charakterze.
Wprawdzie osoby w wieku 45-64 lata brały pod uwagę taką podróż, lecz odsetek wskazań
był o ponad połowę niższy niż w przypadku seniorów.

Tabela 5.13. Charakter planowanych podróży według wieku w 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Charakter planowanych podróży Do 1'+ lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata 65 lat
i więcej

Pobyt wypoczynkowy
2001 47,9 43,7 46,0 54,8 42,4 23,7
2005 53,5 44,5 51,4 61,0 44,2 21,1
2009 58,9 53,1 60,4 67,6 49,5 27,7
Kuracja
2001 0,7 0,3 0,7 1,0 7,2 14,9
2005 0,9 1,3 - 1,2 6,6 19,4
2009 0,6 0,7 0,1 1,2 6,5 18,9
Objazd krajoznawczy
2001 9,9 19,4 20,6 11,5 9,1 7,2
2005 11,4 14,5 13,4 10,0 9,9 8,6
2009 10,4 11,5 15,2 10,2 9,9 8,3
Uprawianie sportów, hobby
2001 2,5 4,0 5,1 1,3 1,2 1,3
2005 4,4 6,8 3,5 2,6 1,0 1,2
2009 5,9 7,6 4,1 2,3 1,7 1, 1
Zdobywanie umiejętności, kształcenie
2001 1,7 3,8 2,6 0,7 0,3 -
2005 1,3 3,1 3,2 0,9 0,1 -
2009 0,9 3,9 3,3 0,2 0,1 0,0
Wyjazd do rodziny, znajomych
200] 33,3 25,9 20,2 26,6 34,5 50,1
2005 25,8 26,8 24,4 22,6 33,6 46,9
2009 21,8 22,7 15,8 16,7 30,5 41,7
Wyjazd na działkę
200] 1,3 0,3 1,4 1,3 2,9 1,4
2005 1,3 0,6 1,2 l, 1 2,4 1,1
2009 0,5 0,4 0,6 1,1 1,4 2,3
Inne
2001 2,7 2,5 3,4 2,7 2,4 1,4
2005 1,2 2,5 2,8 0,6 2,2 1,7
2009 0,9 0,1 0,5 0,8 0,3 0,0
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek ... [2002, 2006, 2010].

Krajowe podróże długoterminowe

W dalszej części podrozdziału tabelarycznie zaprezentowano dane statystyczne doty
czące aktywności turystycznej tylko seniorów. Autorka w analizach porównawczych dotyczą
cych aktywności turystów w pozostałych grupach wiekowych odwoływać się będzie, ze
względu na ich obszerność, do tabel zawartych w aneksie.

Jak wskazano w tabeli 5.6, tylko 16,5% osób w wieku 65 lat i więcej w 2009 roku bra
ło udział w krajowych podróżach wakacyjnych trwających 5 i więcej dni. Podróże te cecho
wały się dużą sezonowością, a większość z nich przypadała na okres letni (tab. 5.14). Ponad
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55% uczestników takich podróży realizowało je właśnie w lecie. Podróże w pozostałych po
rach roku cieszyły się znacznie mniejszą, choć podobną względem siebie, bo kilkuprocentową
popularnością. Wyjątek stanowił jedynie wrzesień, w którym odbywano około 15% podróży.
Podróże osób starszych charakteryzowały się najniższą sezonowością, w porównaniu z pozo
stałymi grupami wiekowymi (por. tab. BI - aneks), np. w 2009 roku osoby w wieku 15-19 lat
w sezonie letnim odbyły 87,1 % wszystkich podróży, a dzieci od 7 do 14 lat - 83% podróży.

Tabela 5.14. Krajowe podróże długoterminowe w gospodarstwach domowych seniorów we
dług miesięcy w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Miesiące 2001 2005 2009
Styczeń . 3,2 3,3 1,8
Luty 3,5 2,2 1,2
Marzec 2,1 4,1 1,3
Kwiecień 6,9 6,1 6,6
Maj 6,6 9,7 8,2
Czerwiec 9,6 11,1 12,1
Lipiec 21,5 19,8 23,1
Sierpień 26,3 24,3 20,6
Wrzesień 10,4 11,0 14,9
Październik 2,4 3,7 4,l
Listopad 3,3 2,8 1,1
Grudzień 4,2 1,9 4,9
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka 9 wypoczynek... [2002, 2006, 2010).

Jeśli chodzi o odległość od miejsca zamieszkania, to z badań wynika, że seniorzy prefe
rowali podróże do miejscowości niezbyt odległych od miejsca stałego zamieszkania (tab. 5.15).
Ponad 60% stanowiły podróże na odległość do 300 km. Najpopularniejsze okazały się podróże
na odległość od 301 do 500 km. Sporadycznie seniorzy odbywali podróże powyżej 700 km.
Pozostali uczestnicy ruchu turystycznego w Polsce również najczęściej podróżowali na krótkie
odległości, podróże do 300 km stanowiły około 50% wszystkich podróży (por. tab. B2- aneks).

Tabela 5.15. Krajowe podróże długoterminowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
seniorów według odległości w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Odległość od miejsca stałego 2001 2005 2009zamieszkania (km)
Do50 11,8 11,2 15,1
51-100 13,7 14,4 15,1
101-200 20,8 17,8 17,5
201-300 13,2 18,9 14,8
301-500 27,9 26,1 23,7
501-700 10, 1 9,1 10,6
701-1000 2,0 2,5 3,3
Ponad 1000 0,5 - 0,0
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010).

Największy udział w podróżach krajowych długoterminowych podejmowanych przez
gospodarstwa seniorów w 2001 i 2005 roku miały podróże w celu odwiedzenia krewnych lub
znajomych (tab. 5.16). Wskazano go w odniesieniu do około 50% tego rodzaju podróży.
W 2009 roku odwiedziny krewnych lub znajomych stanowiły cel 37% wszystkich odbytych
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podróży. Natomiast do ponad 40% zwiększył się odsetek gospodarstw seniorów, które jako
cel podróży wybierały wypoczynek, rekreacje i wakacje. We wszystkich badanych okresach
nie bez znaczenia były również podróże w celu poratowania zdrowia, które stanowiły cel oko
ło 14-17% podróży. Turyści w wieku do 64 lat najczęściej wskazywali podróże dla wypo
czynku, rekreacji i wakacji, a następnie odwiedzin u krewnych lub znajomych (por. tab. B3 -
aneks). W celu poratowania zdrowia, oprócz seniorów, wyjeżdżały również osoby w wieku
45-64 lata.

Tabela 5.16. Krajowe podróże długoterminowe w gospodarstwach domowych seniorów we
dług głównego celu w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Główny cel podróży 2001 2005 2009
Wypoczynek, rekreacja, wakacje 27,2 29,2 40,4
Zwiedzanie (architektura, kultura, przyroda) 1,0 1, l 2,6
Uprawianie turystyki kwalifikowanej 1,0 - 0,6
Odwiedziny u krewnych lub znajomych 47,2 50,7 37,0
Uroczystości rodzinne 1,0 4,5 2,4
Zdobywanie umiejętności, kształcenie - - 0,0
Sprawy zawodowe, załatwianie interesów 3,0 - 0,2
Zdrowotny 17,1 14,1 15,7
Religijny 1,0 0,3 0,6
Inny 1,6 -0,6 -
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010).

Podróże mające na celu: wypoczynek, rekreacje, wakacje, odwiedziny u krewnych lub
znajomych oraz poratowanie zdrowia wykazywały istotne różnice pomiędzy seniorami
a młodszymi turystami (tab. 5.17). W przypadku pozostałych celów, a szczególnie zwiedza
nia, odsetek uczestniczących seniorów nie różnił się istotnie od pozostałych grup wiekowych
i dotyczyło to różnych okresów badania.

Tabela 5 .17. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury głównego celu
podróży długoterminowych seniorów i osobami w określonych grupach wieko
wych (w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawiasie wartość prawdopodo
bieństwa)

Lata Do 6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata
wypocz /nek, rekreacja, wakacje

2001 26,3709 32,7252 29,5608 28,3447 37,1446 21,2673
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 29,7154 34,5087 29,9826 29,6294 40,3204 19,7760
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 20,2493 29,6228 20,2015 22,9249 36,9649 13,4610
(a-aaaaL (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

zwiedzanie (architektura, kultura, przyroda)
2001 0,7912 1,6914 8,1410 1,9019 4,7296 4,0974

(0,4288)* (0,0908) (0,0000) (0,0572) (0,0000) (0,0000)
2005 0,0000 6,09Jl 5,6112 0,7964 •• 5,5040 1,9414

- (1,0000) (0,0000) (0,0000) (0,4258) (0,0000) (0,0522)
2009 -1,2246 -0,2910 0,7739 -2,3050 0,0000 0,0000

(0,0013) (0,7710) (0,4390) (0,0212) (1,0000) (1,0000)
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Tabela 5.17. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury głównego celu
podróży długoterminowych seniorów i osobami w określonych grupach wieko
wych (w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawiasie wartość prawdopodo
bieństwa) (cd.)

Lata D06 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata
odwiedziny u krewnych lub znajomych

2001 -8,8644 -17,8442 -20,7208 -18,8760 -22,1220 -9,3988
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -19,6751 -26,1247 -25,8090 -21,7058 -32,1369 -14,0944
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 -8,7048 -20,7972 -18,1845 -16,2575 -25,0521 -10,2577
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

uroczystości rodzinne
2001 1,8728 -2,1029 -2,5716 1,9019 1,8886 -0,5539

(0,0611) (0,0355) (0,0101) (0,0572) (0,0590) (0,5796)
2005 0,5816 -7,1872 -9,6638 -3,5730 -5,9740 -2,9577

(0,5608) (0,0000) (0,0000) (0,0004) (0,0000) (0,0031)
2009 3,3054 -3,3219 2,3113 11,8752 1,0711 2,6153

' (0,0009) (0,0009) (0,0208) (0,0000) (0,2841) (0,0089)
zdrowotny

2001 -22,7705 -26,9209 -25,2997 -20,0671 -33,3180 -16,5753
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -16,9040 -23,3475 -18,4628 -21,8151 -28,3329 -14,1698
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 -18,3573 -22,4565 -20,0324 -37,8193 -33,5233 -12,0348
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

religijny
2001 -2,8566 1,6914 6,3554 4,3650 -1,8059 -1,1524

(0,0043) (0,0908) (0,0000) (0,0000) (0,0709) (0,2492)
2005 -2,7831 3,6854 11,4794 7,4107 -1,1524 4,9127

(0,0054) (0,0002) (0,0000) (0,0000) (0,2492) (0,0000)
2009 -4,2455 0,5736 4,9322 0,0000 -2,7307 3,4892

(0,0000) (0,5662) (0,0000) (1,0000) (0,0063) (0,0005)
* nieistotne różnice pomiędzy wskaźnikami struktury pogrubiono.
Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli C3.

Z odpowiedzi respondentów wynika, że z usług pośrednicko-organizatorskich skorzy
stano w niespełna 23% podróży zrealizowanych przez seniorów w 2009 roku, podczas gdy
w 2001 roku odsetek ten przekraczał 31 % (tab. 5.18). k 2009 roku dominowały zakupy peł
nych pakietów usług (12,4%), a następnie noclegów (8,2%) oraz pełnego wyżywienia (6,7%).
Najwięcej usług kupowali młodsi turyści, tzn. w wieku 7-14 lat (37,9% w 2009 roku) oraz
15-19 lat (28,7% w 2009 roku). Te grupy podróżujących najczęściej kupowały pełen pakiet
usług (por. tab. B4 - aneks). k 2005 i 2009 roku odsetek kupujących usługi seniorów nie
różnił się istotnie od odsetka osób w wieku 45-64 lata (tab. C2 - aneks). Podobnie wyglądała
sytuacja w przypadku niektórych innych rodzajów zakupionych usług, np. pełnego pakietu,
pełnego i częściowego wyżywienia oraz lokalnych wycieczek i imprez, przy czym w tym
ostatnim przypadku w 2005 roku nie stwierdzono również istotnych statystycznie różnic po
między seniorami a osobami w wieku 7-24 lata.
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Tabela 5 .18. Kraj owe podróże długoterminowe zreali zowane w gospodarstwach domowych
seniorów według rodzajów zakupionych usług w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Rodzaje zakupionych usług 2001 2005 2009
Ogółem zakupione usługi 31,2 19,6 22,9

odsetek zakupionych usług
Pełny pakiet 11,3 7,3 12,4
Nocleg 18,4 11,4 8,2
Transport 1,0 0,7 0,7
Pełne wvżvwienie 10,2 7,7 6,7
Częściowe wyżywienie i,o 0,9 1,5
Lokalne wycieczki i imprezy 2,0 1,7 1,2
Inne 3,0 3,5 1,8
Zródlo: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

W odniesieniu do podróży długoterminowych w kraju podstawowym środkiem trans
portu był samochód osobowy (tab. 5.19)116

. Podczas podróży wakacyjnych wykorzystywany
był w około 50% podróży. Inne często wykorzystywane środki transportu to kolej i linie au
tobusowe. Po dotarciu na miejsce pobytu turyści najczęściej chodzili pieszo lub korzystali z
samochodu osobowego.

Tabela 5 .19. Krajowe podróże długoterminowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
seniorów według rodzajów środków transportu wykorzystywanych na dojazd
w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Rodzaje środków transportu 2001 2005 2009
Kolej 25,5 32,0 19,6
Linia autobusowa 21,9 18,8 17,1
Autokar 3,0 4,7 6,6
Samochód osobowy 49,7 43,3 56,3
Komunikacja miejska - - 0,4
Samolot . - 0,3 0,0
Pieszo - 0,9 0,0
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

W czasie podróży turystycznych większość seniorów korzystała z noclegów u krew
nych lub znajomych (tab. 5.20). Ten rodzaj zakwaterowania był również najbardziej popular
ny wśród młodszych turystów (por. tab. B6 - aneks). Jeśli chodzi o typową bazę turystyczną,
to najczęściej seniorzy korzystali z: sanatoriów lub zakładów leczniczych, wynajętych kwater
prywatnych, ośrodków kolonijnych i wczasowo-wypoczynkowych oraz z komercyjnej bazy
noclegowej. W 2009 roku odnotowano istotne znaczenie noclegów w drugich domach
i mieszkaniach wakacyjnych (10,3%).

Najwięcej seniorów odwiedziło miasta i obszary wiejskie (tab. 5.21). Nad morze wy
jechało 19% badanych w 2009 roku i tylko 12,9% w 2001 roku. W stosunku do poprzednich
badań zaobserwowano również zmniejszenie zainteresowania uzdrowiskami i obszarami gór
skimi. Młodsi turyści najczęściej przebywali nad morzem oraz na 'obszarze wiejskim (por.
tab. B7 - aneks). Odsetek seniorów uczestniczących w podróżach według charakteru odwie-

116 Samochód osobowy był również najczęściej wykorzystywanym środkiem transportu przez młodszych tu
rystów (por. tab. B5 - aneks).
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dzanego obszaru istotnie różni się od odsetka osób w pozostałych grupach wiekowych, z wy
jątkiem odwiedzania obszarów wyżynnych (tab. C3 - aneks).

Tabela 5.20. Krajowe podróże długoterminowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
według wieku i rodzajów wykorzystywanej bazy noclegowej w: 2001, 2005
i 2009 roku(%)

Rodzaje bazy noclegowej 2001 2005 2009
Hotel, motel, zajazd, pensjonat 6,4 2,9 7,9
Dom wycieczkowy, schronisko itp. 0,5 2,1 0,8
Ośrodek kolonijny, 8,6 7,8 8,1wczasowo-wypoczynkowy itp.
Wynajęta kwatera prywatna 10,0 7,1 8,3
Kwatera agroturystyczna 1,0 0,9 0,4
Kemping, pole biwakowe 1,8 1,2 1,5
Mieszkanie u krewnych, znajomych 53,1 59,2 49,2
Drugi dom, mieszkanie wakacyjne 2,0 4,9 10,3
Sanatorium lub zakład leczniczy 16,1 13,4 12,2
Srodek transportu 1,0 - 0,8
Inne miejsce 0,5 0,5 1,2
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

Tabela 5.21. Krajowe podróże długoterminowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
seniorów według charakteru odwiedzanego obszaru w: 2001, 2005 i 2009 roku
(%)

Charakter odwiedzanego obszaru 2001 2005 2009
Stolica, aglomeracja miejska 4,3 10,0 6,6
Inne miasto 28,2 29,0 24,4
Miejscowość turystyczna 5,2 4,8 8,7
Obszar górski 9,7 13,2 7,6
Obszar wyżynny 1,0 1,2 1,4
Morze 12,9 14,0 19,0
Akwen śródlądowy 6,6 2,1 2,2
Uzdrowisko 13,0 12,6 10,l
Obszar wiejski 19,1 13,1 20,1
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

Krajowe podróże krótkoterminowe

W ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost poziomu uczestnictwa w krajowych
wyjazdach krótkoterminowych. W 2009 roku wzięło w nich udział 30,9% gospodarstw do
mowych w Polsce (wzrost o 1,9 p.p. w stosunku do 2005 roku). Oznacza to, że uczestniczyło
w nich około 4,1 miliona gospodarstw. Na jedno gospodarstwo biorące udział w wyjazdach
przypadały średnio 3 krótkotrwałe wyjazdy krajowe, 1,4 długoterminowego wyjazdu krajo
wego oraz 1,3 wyjazdu zagranicznego (2 dni i dłużej). W sumie krajowe podróże krótkoter
minowe stanowiły aż 65% wszystkich podróży zrealizowanych przez gospodarstwa domowe
w 2009 roku.

Wskaźnik uczestnictwa seniorów w podróżach trwających od 2 do 4 dni w celach ty
powo turystycznych latem jest niższy niż wskaźnik uczestnictwa w podróżach krajowych
długoterminowych w tym samym okresie. W 2009 roku w krótkich podróżach (2-4 dni) na



5.3. Uczestnictwo seniorów w podstawowych rodzajach podróży turystycznych 125

terenie kraju latem brało udział 44,8% uczestników, wobec 55,8% uczestników podróży dłu
goterminowych (tab. 5.22)117

. Więcej seniorów wyjeżdżało w miesiącach wiosennych, szcze
gólnie w maju, oraz pod koniec roku. Były to podróże na zdecydowanie krótsze odległości
(tab. 5.23)118

. Ponad 80% turystów w wieku 65 lat i więcej odbyła podróż na odległość nie
przekraczającą.200 km, a najbardziej popularne były podróże na odległość do 50 km od miej
sca zamieszkania.

Tabela 5.22. Krajowe podróże krótkoterminowe w gospodarstwach domowych seniorów we
dług miesięcy w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Miesiące 2001 2005 2009
Styczeń 1,7 2,0 2,0
Luty 4,0 2,4 2,4
Marzec 4,0 4,1 4,9
Kwiecień 10,8 10,6 8,4
Mai 17,3 10,0 13,7
Czerwiec 10,4 12,6 11,2
Lipiec 16,6 16,2 16,5
Sierpień 14,0 15,5 17,1
Wrzesień 9,0 12,9 6,8
Październik 3,9 2,9 6,4
Listopad 3,6 3,6 3,5
Grudzień 4,5 7,3 7,2
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka 9 wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

Tabela 5.23. Krajowe podróże krótkotrwałe zrealizowane w gospodarstwach domowych se
niorów według odległości w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Odległość od miejsca stałego zamieszkania (km) 2001 2005 2009
Do50 34 7 41,6 30,6
51-100 33,8 25,5 29,9
101-200 16,6 12,0 22,7
201-300 7,6 10,4 8,7
301-500 6,0 7,6 6,1
501-700 1,3 2,7 1,8
Ponad 700 - 0,2 0,3
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010).

Krajowe podróże krótkotrwałe miały głównie na celu odwiedzenie rodziny lub znajo
mych (tab. 5.24). W 2009 roku w takim celu wyjechało 58,6% uczestników, a w okresach
wcześniejszych odsetek ten przekraczał 66%. Wyższym odsetkiem charakteryzowały się je
dynie wyjazdy małych dzieci w wieku do 6 lat (tab. B 1 O - aneks). Drugim istotnym celem
podróży był wypoczynek, rekreacja, wakacje, w którym w 2009 roku uczestniczyło 22% po
dróżujących, zdecydowanie więcej w stosunku do poprzednich badań. Ponadto na uroczysto
ści rodzinne wyjechało około 6% seniorów, a w celach religijnych tylko 3,7% - prawie
o połowę mniej niż w 2005 roku. Tylko w przypadku uroczystości redzinnych nie stwierdzo
no istotnych różnic pomiędzy wskaźnikami struktury seniorów i osobami w pozostałych gru
pach wiekowych (tab. C4 - aneks).

117 Latem najczęściej wyjeżdżały osoby wieku 15-19 lat oraz 45-64 lata (por. tab. Bf - aneks).
118 Ta prawidłowość dotyczyła wszystkich grup wiekowych (tab. B9 - aneks).
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Tabela 5.24. Krótkotrwałe podróże krajowe w gospodarstwach domowych seniorów według
głównego celu w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)
Główny cel podróży 2001 2005 2009

Wypoczynek, rekreacja, wakacje 14,6 7,4 22,0
Zwiedzanie (architektura, kultura, przyroda) 2,6 3,0 3,6
Uprawianie turystyki kwalifikowanej 0,5 3,1 0,8
Odwiedziny ó krewnych lub znajomych 66,3 66,6 58,6
Uroczystości rodzinne 6,6 6,9 5,9
Zdobywanie umiejętności, kształcenie - 0,2 0,1
Sprawy zawodowe, załatwianie interesów - 0,6 0,4
Zdrowotny - 0,6 1,1
Religijny 5,6 7,2 3,7
Inny 3,8 4,3 3,8
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

Preferowane formy podróży we wszystkich grupach wiekowych były mocno zróżni
cowane (tab. B 11 - aneks). Seniorzy przede wszystkim wyjeżdżali na działkę oraz brali udział
w wycieczkach i imprezach objazdowych.

Krótkie podróże organizowane były na ogół całkowicie samodzielnie119
. Wśród senio

rów tylko 7,5% wykupiło jakiekolwiek usługi u pośredników (tab. 5.25). Najwięcej osób za
kupiło pełny pakiet usług, nieco mniej tylko noclegi. W 2009 roku udział zakupionych usług
ogółem w poszczególnych grupach wiekowych wahał się od 5,6 do 11,4% i najwyższy był dla
osób w wieku 15-19 lat (tab. B12- aneks).

Tabela 5.25. Krótkotrwałe podróże krajowe zrealizowane w gospodarstwach domowych se
niorów według rodzajów zakupionych usług w: 2001, 2005 i 2009 roku (%)

Rodzaje zakupionych usług 2001 2005 2009
Ogółem zakupione usługi 6,8 11,3 7,5

odsetek zakupionych usług
Pełny pakiet 1,3 0,8 3,7
Nocleg 3,1 6,7 3,5
Transport 4,2 3,1 1,3
Pełne wyżywienie 0,8 0,5 0,4
Częściowe wyżywienie 0,5 1,0 0,7
Lokalne wycieczki i imprezy - 0,4 0,0
Inne 0,3 2,1 0,0
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... (2002, 2006, 2010].

W 2001 i 2009 roku odsetek seniorów kupujących usługi ogółem nie różnił się istotnie
od odsetka osób w wieku 45-64 lata (tab. C5 - aneks). W przypadku niektórych rodzajów
zakupionych usług (np. pełnego pakietu, noclegu, pełnego i częściowego wyżywienia) odse
tek kupujących usługi seniorów był taki sam jak młodszych turystów.

Podróże zagraniczne

Trzecim z podstawowych rodzajów wyjazdów, które zazwyczaj bierze się pod uwagę
w analizach aktywności turystycznej, są wyjazdy zagraniczne. Poziom uczestnictwa Polaków

119 Podobne wnioski formułuje J. Łaciak (2007].
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w wyjazdach zagranicznych nie jest zbyt wysoki i zdecydowanie odbiega od poziomu wystę
pującego w większości państw Unii Europejskiej. Badania ankietowe GUS wykazały, że
w 2009 roku w wyjazdach zagranicznych połączonych z noclegiem uczestniczyło zaledwie
12,2% gospodarstw domowych. Na jedno gospodarstwo przypadało średnio 1,3 wyjazdu oraz
2,1 podróży.

Sezonowy rozkład podróży zagranicznych przedstawia się nieco inaczej niż podróży
krajowych, szczególnie w przypadku podróży seniorów (tab. 5.26). Nasilenie podróży zaczy
na się już w maju i trwa aż do września. W 2009 roku szczyt sezonu przypadał na wrzesień,
w 2005 roku na czerwiec, a w 2001 - na maj. W miesiącach typowo zimowych (od grudnia
do lutego) osoby starsze sporadycznie wyjeżdżają w celach turystycznych za granicę. W tym
czasie najczęściej podróżują osoby w wieku 20-64 lata (tab. B13 - aneks).

Tabela 5.26. Zagraniczne podróże turystyczne (2 dni i dłużej) w gospodarstwach domowych
seniorów według miesięcy w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Miesiące 2001 2005 2009
Styczeń 2,2 3,4 0,0
Luty 2,1 - 0,0
Marzec - 5,2 5,0
Kwiecień 3,0 8,4 3,6
Maj 22,9 9,1 11,3
Czerwiec 15, 1 22,5 18,2
Lipiec 15,5 20,4 13,2
Sierpień 21,5 15,3 19,7
Wrzesień 10,9 10,l 21,6
Październik - 1,7 5,0
Listopad - - 2,5
Grudzień 6,7 3,8 0,0
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

Większość podróży zagranicznych seniorów odbywała się na odległość powyżej 1 OOO
km (tab. 5.27). Prawidłowość ta dotyczyła także pozostałych grup wiekowych (por. tab. B 14).
Podróże odległe od miejsca zamieszkania do 200 km stanowiły zaledwie 10% wszystkich
podróży odbytych przez seniorów.

Tabela 5.27. Zagraniczne podróże turystyczne zrealizowane w gospodarstwach domowych
seniorów według odległości w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Odległość od miejsca stałego zamieszkania (km) 2001 2005 2009
Do 100 8,1 - 2,8
101-200 - 3,2 7,9
201-300 2,1 - 3,9
301-500 8,6 6,5 6,7
501-700 17,6 23,3 9,9
701-1000 16,2 21,5. 18,0
Ponad 1000 47,4 45,5 50,7
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

Cele podróży zagranicznych są nieco odmienne niż podróży krajowych (tab. 5.28). Co
prawda największy udział w podróżach zagranicznych miały także pod.óże związane z od-
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wiedzinami krewnych i znajomych, ale na uwagę zasługuje wysoki udział podróży, w czasie
których turyści zwiedzali architekturę, kulturę i przyrodę+", Istotny poziom wskazań dotyczył
też wypoczynku, rekreacji, wakacji (w 2001 roku wynosił on 21,5%) oraz uroczystości ro
dzinnych. Ponad 4% badanych podróżowało w celach religijnych. Wskaźnik struktury senio
rów biorących udział w podróżach zagranicznych według głównego celu różnił się istotnie od
wskaźników struktury w pozostałych grupach wiekowych (tab. 5.29).

Formy podróży były dosyć zróżnicowane, ale najwięcej turystów-seniorów wybrało
wycieczkę i imprezę objazdową (31,4% w 2009 roku), a następnie wczasy (16,4% w 2009
roku).

Tabela 5.28. Zagraniczne podróże turystyczne w gospodarstwach domowych seniorów we
dług głównego celu w: 2001, 2005 i 2009 roku (%)

Główny cel podróży 2001 2005 2009
Wypoczynek, rekreacja, wakacje 21,5 8,8 9,0
Zwiedzanie (architektura, kultura, przyroda) 17,6 21,3 30,8
Odwiedziny u krewnych lub znajomych 40,5 57,9 49,3
Uroczystości rodzinne 9,7 3,4 6,5
Zdobywanie umiejętności, kształcenie - 1,8 0,0
Religijny 4,6 3,3 4,3
Inny 6,1 3,4 0,0
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

Tabela 5.29. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury głównego celu
podróży zagranicznych seniorów i osobami w określonych grupach wiekowych
(w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawiasie wartość prawdopodobień
stwa)

Lata Do6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata
wypoczynek, rekreacja, wakacje

2001 17,4790 28,8640 20,8761 24,0693 25,1109 17,1672
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 51,6379 45,2805 39,4162 31,9243 48,7296 24,6512
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 61,1378 59,8673 47,7439 45,3995 58,9429 28,8656
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

zwiedzanie (architektura, kultura, przyroda)
2001 -23,8720 4,6560 1,8344 1,5143 -0,2801 -0,8453

(0,0000) (0,0000) (0,0666) (0,1300) (0,7794) (0,3979)
2005 -17,4291 -12,7746 -4,6725 -6,9386 -17,0677 2,0376

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0416)
2009 -32,2066 -31,8493 -17,0108 -27,8687 -29,1372 -10,8166

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000). odwiedzin / u krewnych lub znajomych
2001 15,1696 -24,2004 -20,8773 -23,0823 -23,6008 -8,1162

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 -36,3101 -33,4663 -30,8884 -33,7728 -51,8227 -30,3019

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 -29,0095 -28,4302 -24,7162 -32,2821 -46,2969 -15,6116

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

120 Turyści z pozostałych grup wiekowych najczęściej podróżowali aby odwiedzić swoich krewnych lub zna
jomych lub w celu wypoczynku, rekreacji, wakacji (por. tab. Bl5 - aneks).
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Tabela 5.29. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury głównego celu
podróży zagranicznych seniorów i osobami w określonych grupach wiekowych
(w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawiasie wartość prawdopodobień
stwa) (cd.)

Lata Do 6Iat 7-14 lat 15-19lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata
uroczystości rodzinne

2001 -17,2890 -15,0675 -19,9988 -17,8500 -14,7333 -14,7163
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -1,3889 -3,3971 -10,8061 -10,3574 -6,8278 4,3613
(0,1649) (0,0007) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 -3,4842 -16,0905 -13,8051 -25,5183 -11,2111 -11,0885
(0,0005) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

religijny
2001 - - -9,3262 -3,4512 -10,2892 -3,6712

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0002)
2005 - - 0,0000 -1,4984 -6,4964 -4,8101

(0,0000) (0,1340) (0,0000) (0,0000)
2009 - - -11,1488 -9,2999 -17,6859 -7,3697

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
Nieistotne różnice pomiędzy wskaźnikami pogrubiono.
Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli B 15.

W roku 2009 tylko 42,7% turystów-seniorów zakupiło usługi u pośredników, więk
szość wyjeżdżających przebywała na wypoczynku zorganizowanym indywidualnie, choć od
setek osób, które zakupiły usługi, był zdecydowanie wyższy niż przy podróżach krajowych
(tab. 5.30). Jest to zgodne z prawidłowościami obserwowanymi praktycznie we wszystkich
krajach, gdzie podróże zagraniczne charakteryzują się znacznie wyższym poziomem zorgani
zowania niż podróże krajowe. Pełne pakiety turystyczne zakupiło 31 % wyjeżdżających za
granicę. Natomiast wśród pojedynczych usług najczęściej kupowano noclegi (7,6%) i trans
port (6,3%). Z usług turystycznych proponowanych przez pośredników najczęściej korzystały
osoby w wieku 15-19 lat, które też zdecydowanie częściej od osób w pozostałych grupach
wiekowych kupowały pełny pakiet usług (tab. B16- aneks/21

.

Tabela 5.30. Zagraniczne podróże turystyczne zrealizowane w gospodarstwach domowych
seniorów według rodzajów zakupionych usług w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Rodzaje zakupionych usług 2001 2005 2009
Ogółem zakupione usługi 51,2 47,6 42,7

odsetek zakupionych usług
Pełny pakiet 35,0 24,7 31,0
Nocleg - 10,5 7,6
Transport 9,9 12,4 6,3
Pełne wyżywienie - - 5,4
Częściowe wyżywienie 6,3 - 2,2
Lokalne wycieczki i imprezy - - 2,2
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2Q02, 2006, 2010].

Wskaźnik struktury zakupionych usług przez seniorów różnił się istotnie od wskaźni
ków struktury w pozostałych grupach wiekowych (tab. C6 - aneks). Jedynie w 2009 roku nie

121 Podróże osób w wieku 15-19 lat dotyczą najczęściej zorganizowanych pobytów na koloniach i obozach
n1łodzieżowych.
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wykazywał różnic z osobami w wieku 45-64 lata kupującymi pełny pakiet usług i nocleg.
Również w przypadku niektórych rodzajów zakupionych usług (usług ogółem, pełnego pakie
tu i transportu) odsetek kupujących usługi seniorów był taki sam jak młodszych turystów.

k podróżach zagranicznych, inaczej niż w podróżach krajowych, kształtowała się
struktura wykorzystywanych środków transportu. W 2009 roku najwięcej seniorów skorzysta
ło z samolotu (35,8%), autokaru (30,2%) i samochodu osobowego (27,8%). Udział pozosta
łych środków transportu był już znacznie mniejszy (tab. 5.31). Na podkreślenie zasługuje
wzrost znaczenia samolotu, którego udział jeszcze cztery lata wcześniej wynosił 16,7%,
a osiem lat wcześniej zaledwie 12,9%. Po dotarciu na miejsce pobytu turyści najczęściej ko
rzystali z samochodu osobowego, autokaru i komunikacji miejskiej.

W 2009 roku samolot był również najpopularniejszym środkiem transportu dla tury
stów w wieku 15-64 lata (por. tab. B17 - aneks). Natomiast najmłodsi turyści (do 14 lat) naj
częściej podróżowali samochodem osobowym. k okresach wcześniejszych podstawowym
środkiem transportu podczas podróży zagranicznych dla osób do 6 lat i w wieku 20-64 lata
był samochód osobowy, a dla turystów od 7 do 19 lat - autokar.

Tabela 5.31. Zagraniczne podróże turystyczne zrealizowane w gospodarstwach domowych
seniorów według rodzajów środków transportu wykorzystywanych na dojazd
w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Rodzaje środków transportu 2001 2005 2009
Autokar 50,6 31,4 30,2
Samochód osobowy 23,4 38,1 27,8
Samolot 12,9 16,7 35,8
Inne 13,1 13,8 6,2
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

Przeprowadzone badania wykazują, że w przypadku podróży zagranicznych seniorów
mamy do czynienia z zupełnie odmienną (niż w podróżach krajowych) strukturą bazy nocle
gowej, wykorzystywanej przez podróżnych (tab. 5.32).

Tabela 5.32. Zagraniczne podróże turystyczne zrealizowane w gospodarstwach domowych
seniorów według rodzajów wykorzystywanej bazy noclegowej w: 2001, 2005
i 2009 roku (%)
Rodzaje bazy noclegowej 2001 2005 2009

Hotel, motel, zajazd, pensjonat 36,8 31,9 39,0
Dom wycieczkowy, schronisko itp. - - 1,4
Ośrodek kolonijny, wczasowo-wypoczynkowy itp. 6,6 1,8 0,0
Wynajęta kwatera prywatna 8,4 1,8 3,8
Kwatera agroturystyczna - 3,3 0,0
Mieszkanie u krewnych, znajomych 50,3 64,8 55,8
Srodek transportu 22,3 6,9 0,0
Inne miejsce - 1,8 0,0
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka 9 wypoczynek... [2002, 2006, 201 O].

Wprawdzie i w tym przypadku największy udział miały mieszkania krewnych i zna
jomych, ale na drugim miejscu znalazły się już - rzadko wykorzystywane w podróżach kra-
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jowych - hotele, motele, pensjonaty122
. W 2009 roku z kwater prywatnych skorzystano

w czasie 3,8% podróży, podczas gdy odsetek ten w 2001 roku wynosił 8,4%. W porównaniu
z okresami poprzednich badań zauważa się wyraźny spadek roli środka transportu wykorzy
stywanego przez seniorów w charakterze bazy noclegowej.

W czasie podróży zagranicznych seniorzy najczęściej odwiedzali stolice i aglomeracje
miejskie, a następnie inne miasta (tab. 5.33). Prawidłowość ta dotyczyła większości grup wie
kowych, oprócz dzieci do lat 14 i osób w wieku 25-44 lata (tab. B19 - aneks). Ponadto senio
rzy wybierali morze i miejscowości turystyczne. Natomiast sporadycznie odwiedzali akweny
śródlądowe, obszary górskie i wiejskie. Wskaźniki struktury charakteru odwiedzanego obsza
ru pomiędzy seniorami a pozostałymi grupami wiekowymi są statystycznie istotne, poza
wskaźnikami struktury dotyczącymi obszaru wiejskiego (tab. C7 - aneks). Okazało się, że
odsetek seniorów odwiedzających ten obszar jest taki sam jak odsetek osób w wieku 15-19
lat (poza 2005 rokiem) oraz 45-64 lata.

Tabela 5.33. Zagraniczne podróże turystyczne zrealizowane w gospodarstwach domowych se
niorów według charakteru odwiedzanego obszaru w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Charakter odwiedzanego obszaru 2001 2005 2009
Stolica, aglomeracja miejska 36,1 47,9 40,3
Inne miasto 14,1 26,5 26,9
Miejscowość turystyczna 11,1 6,7 12,8
Obszar górski 6,8 6,7 1,5
Obszar wyżynny 6,3 - 0,0
Morze l 1,0 , 3,7 14,9
Akwen śródlądowy - 3,2 2,5
Uzdrowisko 12,3 - 0,0
Obszar wiejski 2,3 5,2 1, 1
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010).

z przeprowadzonych analiz porównawczych wskaźników aktywności turystycznej
wynika, że aktywność turystyczna gospodarstw domowych w znacznym stopniu determino
wana jest przez strukturę wiekową ich członków. Aktywność seniorów różni się istotnie od
aktywności osób w innych grupach wiekowych. Potwierdzają to wyniki zastosowanych te
stów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury dotyczącymi uczestnictwa seniorów
w podstawowych rodzajach podróży turystycznych a osobami należącymi do pozostałych
grup wiekowych. Spośród wszystkich grup wiekowych w celach turystyczno
-wypoczynkowych seniorzy wyjeżdżają zdecydowanie rzadziej, a jednocześnie są to podróże
na krótszy okres i bliższe odległości. Natomiast znacznie częściej odbywają oni podróże

I . . g P y R gP1. w ce u odwiedzin krewnyc u znaJomyc .

122 Prawidłowość ta dotyczy wszystkich grup wiekowych turystów (por. tab. B 18 - aneks).
123 Uzyskane wyniki w znacznej części korespondują z wynikami badań zrealizowanymi na zlecenie Mini

sterstwa Sportu i Turystyki w 2010 r. przez wrocławską Korporację Badawczą Pretendent [Preferencje osób
starszych... 2011 l.
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6. Zastosowanie metod statystycznych w modelowaniu
aktywności turystycznej seniorów

6.1. Zastosowanie analizy korespondencji w badaniach wyjazdów
turystycznych seniorów

6.1.1. Analiza wyjazdów krótkoterminowych

Celem badań przeprowadzonych w podrozdziale jest analiza krótkotrwałych wyjaz
dów turystycznych (2-4 dni, czyli 1-3 noce), w których uczestniczyli członkowie gospo
darstw domowych seniorów, a w szczególności wykrycie powiązań pomiędzy zmiennymi
charakteryzującymi ich wyjazdy turystyczne. W badaniu uwzględniono 750 indywidualnych
wyjazdów zrealizowanych przez seniorów w okresie 1.10.2008-30.09 2009. Jako narzędzie
badawcze wykorzystano wielowymiarową analizę korespondencji. Do obliczeń i graficznej
prezentacji wyników wykorzystano moduł Analiza korespondencji w pakiecie Statistica® 9.0.

Istota analizy korespondencji 124

Analiza korespondencji jest jedną z metod statystycznej analizy wielowymiarowej. Me
toda ta umożliwia trafne rozpoznanie współwystępowania kategorii zmiennych (lub obiektów)
zmierzonych na skali nominalnej. Punktem wyjścia jest zapisanie złożonej tablicy kontyngencji
(wielodzielczej, krzyżowej), w której umieszcza się liczebności wystąpień poszczególnych ka
tegorii zmiennych przyjętych do opisu n obiektów. k zagadnieniach praktycznych bardzo czę
sto stosowanym sposobem zapisu danych jest macierz Burta. W pierwszym kroku wymagana
jest budowa złożonej macierzy znaczników uO która składa się z bloków (podmacierzy) odpo
wiadających kolejnym zmiennym: Z= [ u] , [[[ ,uą ] , gdzie Q oznacza liczbę cech. Elementy zło
żonej macierzy znaczników przyjmują wyłącznie wartości O i 1, w zależności od tego, czy dany
obiekt posiada wyróżnioną kategorię zmiennej, czy też nie [Stanimir 2005, s. 45-46].

Macierz Burta jest wynikiem działania: Y = z a z _ Powstaje wówczas symetryczna ma
cierz blokowa, w której na głównej przekątnej umieszczone są macierze diagonalne, zawiera
jące liczebności wystąpień kategorii cech, a poza przekątną położone są tablice kontyngencji
dla każdej pary rozpatrywanych zmiennych. Całkowita liczebność każdej podmacierzy jest
równa liczebności badanych jednostek n, a całkowita liczebność macierzy Burta wynosi
ę· Q2• Ponieważ macierz Burta jest symetryczna (d9{ = d/ 9L- to liczebności brzegowe wierszy

i kolumn są identyczne i oblicza się je w następujący sposób:

/ 
Ibu =b;. = b•J=Q =Q·b;;
j=l

(6.1)

gdzie:
bu - elementy macierzy Burta,

/ o łączna liczba kategorii wszystkich cech.

124 Opracowano na podstawie: [Gatnar i Walesiak 2004, Stanimir 2005].
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Częstości brzegowe wierszy i kolumn są sobie równe i wynoszą:

o».P;.=-Q'~n·
(6.2)

Wartości P;. są elementami diagonalnej macierzy częstości brzegowych wierszy, a tym sa
mym kolumn. Jednocześnie są to składowe wektora częstości brzegowych r [ Macierz częstości zaob
serwowanych jest obliczana jako:

P--1-B
- n·Q2

Macierz r jest symetryczna, czyli można wskazać, że ulegnie dekompozycji, ale według war-

(6.3)

tości własnych:

A= n P] ] B:i Rr r a "e P] ] B = ur!uT
gdzie:

(6.4)

U- macierz wektorów własnych macierzy A,
r! - macierz diagonalna, zawierająca kwadraty wartości osobliwych r!,k

Q . : (k=l,2, ... ,K;K= L( Ją-I) macierzy ,
ą=l

Ją - liczba kategorii cechy q,

Dr - diagonalna macierz zaobserwowanych częstości brzegowych wierszy.
Można zapisać, że r! = A; , gdzie A8,k, są to wartości własne macierzy : R Następuje zatem

rozkład macierzy : według wartości własnych, a współrzędne kategorii cech zawiera tylko jedna
macierz:

(6.5)

Wymiar rzeczywistej przestrzeni współwystępowania odpowiedzi na pytania wyzna
cza się na podstawie wzoru:

Q

k = LUą -1)
q=l

(6.6)

Według kryterium Greenacre'a jako najlepszy jest wybierany ten wymiar rzutowania

kategorii zmiennych, w którym wartości własne spełniają warunek: An,k > ~

Greenacre do założonego kryterium wyboru istotnych wartości własnych ( An,k > -i5.)
podaje sposób na „ulepszenie" wyników analizy zmiennych zapisanych w postaci macierzy
Burta [Stanimir 2005, s. 66]:

gdzie:
Q - liczba zmiennych,
As,k - k-ta wartość własna.

(6.7)
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Efektem wykonanej analizy korespondencji jest graficzna prezentacja jednoczesnych
wystąpień kategorii zmiennych. Interpretując rozrzut punktów na wykresach, należy wziąć
pod uwagę następujące elementy: położenie punktu wobec centrum rzutowania (początek
układu współrzędnych), położenie punktu względem innych punktów określających kategorie
należące do tej samej zmiennej, położenie punktu względem punktu opisującego kategorie
innej zmiennej [Stanimir 2005, s. 76-77]. Jeżeli punkt znajduje się blisko początku układu
współrzędnych, oznacza to, że wyznaczony dla niego profil jest zbliżony do profilu przecięt
nego. Punkty położone daleko od centrum rzutowania potwierdzają hipotezę o zależności
cech. Jeżeli dwa punkty opisujące różne kategorie tej samej zmiennej leżą blisko siebie, to ich
profile są podobne i możliwe jest połączerie liczebności dwóch kategorii w jedną bez istotne
go wpływu na wyniki dalszych badań. Analizując położenie punktów opisujących kategorie
dwóch różnych zmiennych można stwierdzić, że istnieją powiązania między kategoriami,
jeżeli punkty są położone blisko siebie. Jeżeli zaś punkty leżą po przeciwnych stronach cen
trum rzutowania, to oznacza, że kategorie nie występują wspólnie, a częstość występowania
obu kategorii jednocześnie powinna być bliska zeru.

Jeżeli najlepszą formą prezentacji współwystępowania cech jest przestrzeń o wymia
rze większym niż trzy, należy wybrać inną metodę analizy wyników. Do tego celu, w prze
strzeni zarówno o niskim, jak i wysoki wymiarze, można zastosować metody klasyfikacji
[Machowska-Szewczyk i Sompclska-Rzechuła 2010, s. 13]. Jako obiekty należy określić ka
tegorie wszystkich analizowanych cech, zmiennymi zaś są wartości współrzędnych rzutowa
nia każdej kategorii. Metody klasyfikacji są również użyteczne, gdy liczba wszystkich wa
riantów cech jest duża oraz rozrzut punktów na wykresie nie pozwala jednoznacznie wyod
rębnić klas.

Wyniki badań

Dane statystyczne dotyczące turystyki wyjazdowej seniorów zaczerpnięto z badań an
kietowych „ Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych" w postaci zbioru jednost
kowych danych nieidentyfikowalnych. Respondenci dla każdego krótkotrwałego wyjazdu
krajowego podawali informacje, które dotyczyły charakterystyki wyjazdu i zawierały pytania
o cel wyjazdu, odległość miejsca będącego celem wyjazdu od miejsca zamieszkania, formę
wyjazdu, usługi zakupione u pośrednika, środki transportu wykorzystywane na dojazd, obiek
ty noclegowe, z jakich korzystano podczas wyjazdu oraz szacunkową wielkość wydatków
poniesionych w związku z wyjazdem.

Kategoriom wymienionych zmiennych przypisano następujące symbole:
- cel wyjazdu - Cl - odwiedziny u krewnych lub znajomych, uroczystości rodzinne,

C2- wypoczynek i rekreacja, C3 - religijny, C4 - zwiedzanie, CS - i_nny;
- odległość wyjazdu: Ol - do 50 km, 02- od 51 do 100 km, 03 - od 101 do 200 km,

04- od 201 do 300 km, 05 - od 301 do 500 km, 06- powyżej 501 km;
- forma wyjazdu: Fl - wycieczka, impreza objazdowa, F2 - wyjazd na działkę, F3 -

pielgrzymka, F4 - wczasy, F5 - inna;
- usługi zakupione u pośrednika: Pl - żadne, P2 - noclegi, P3 - pełny pakiet tury-

styczny, P4 - inne;
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główny środek transportu wykorzystywany na dojazd: Tl - samochód osobowy, T2
- PKS lub inna autobusowa linia przewozowa, T3 -kolej, T4 - autokar, T5 - inny;

- baza noclegowa: B 1 - mieszkanie u krewnych lub znajomych, B2 - domek letni-
skowy na działce, B3 - komercyjna baza noclegowa (hotel, motel, pensjonat, schronisko), B4
- wynajęta kwatera prywatna, B5 - dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe,
stanica wodna, B6 - inna;

- wydatki ogółem poniesione w związku z wyjazdem: Wł - do 50 zł, W2 - 50-100 zł,
W3-100-200 zł, W4-200-300 zł, W5 = powyżej 300 zł.

Punktem wyjścia do zastosowania analizy korespondencji było sprawdzenie, czy pyta
nia z ankiety, istotne z punktu widzenia celu badania, są zależne. Ponieważ odpowiedzi na
większość pytań są zmierzone na skali nominalnej, wykorzystano test niezależności x2

• War
tości statystyki x2 wraz z prawdopodobieństwami odrzucenia hipotezy zerowej, mówiącej
o niezależności analizowanych zmiennych, przedstawiono w tabeli 6.1.

Tabela 6.1. Wartość statystyki x2 pomiędzy badanymi zmiennymi

Pary pytań Statystyka X2 Prawdopodobieństwo
Cel wyjazdu - odległość 102,91 [0,0000]
Cel wyjazdu - forma wyjazdu 977,35 [0,0000]
Cel wyjazdu - usługi u pośrednika 682,16 [0,0000]
Cel wyjazdu - środek transportu 383,57 [0,0000]
Cel wyjazdu - baza noclegowa 870,25 [0,0000]
Cel wyjazdu - wydatki 58,31 [0,0000]
Odległość - forma wyjazdu 163,55 [0,0000]
Odległość - usługi u pośrednika 86,31 [0,0000]
Odległość - środek transportu 130,06 [0,0000]
Odległość - baza noclegowa 230,67 [0,0000]
Odległość - wydatki 230,13 [0,0000]
Forma wyjazdu - usługi u pośrednika 466,24 [0,0000]
Forma wyjazdu - środek transportu 366,15 [0,0000]
Forma wyjazdu= baza noclegowa 815,69 [0,0000]
Forma wyjazdu - wydatki 80,53 [0,0000]
Usługi u pośrednika - środek transportu 349,94 [0,0000]
Usługi u pośrednika - baza noclegowa 440,86 [0,0000]
Usługi u pośrednika - wydatki 44,47 [0,0001]
Srodek transportu - baza noclegowa 267,94 [0,0000]
Srodek transportu - wydatki 83,55 [0,0000]
Baza noclegowa - wydatki 126,29 [0,0000]
Zródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.

Z przedstawionych w tabeli 6.1 wartości wynika, że wszystkie zmienne wykazują sta
tystycznie istotne zależności i dlatego cały ich zestaw został przyjęty w dalszej analizie.

Analizę korespondencji przeprowadzono na podstawie macierzy Burta o wymiarach
36 x 36 utworzonej na podstawie kategorii siedmiu zmiennych. Wymiar rzeczywistej prze
strzeni współwystępowania dla badanych zmiennych wyznaczono na podstawie wzoru 6.6:

K = (5-1)+(6-1)+(5-1)+(4-1)+ (5-1)+(6-1)+(5-1) = 29.
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Następnie sprawdzono, w jakim stopniu wartości własne przestrzeni o niższym wy
miarze wyjaśniają inercję całkowitą (A = 4,1429). W tym celu zastosowano kryterium Gre
enacre' a, według którego za istotne dla badania uznaje się inercje główne większe

niż_!._=_!_= 0,143. Z tabeli 6.2 wynika, że są to inercje dla K przyjmującego wartości co naj-
Q 7

wyżej 10125. Dla tych wymiarów przeanalizowano wartości miernika ik i okazało się, że sto
pień wyjaśnienia inercji w przestrzeni dwuwymiarowej wynosi 22,59%, a w przestrzeni trój
wymiarowej 30,55%. W celu podwyższenia jakości odwzorowania przeprowadzono modyfi
kację wartości własnych według propozycji Greenacre'a (wzór 6.7).

Pierwotne i zmodyfikowane wartości własne wraz ze stopniem wyjaśniania inercji
całkowitej zaprezentowano w tabeli 6.2.

Tabela 6.2. Wartości osobliwe oraz wartości własne wraz ze stopniem wyjaśnienia inercji cał
kowitej w wersji 'pierwotnej i zmodyfikowanej

Wartości Wartości Procent Procent Wartości Procent Procent
K osobliwe własne bezwładności skumulowany własne bezwładności skumulowany

Yk lek }.,k I A Tk ,łk Xk!X fk
1 0,7480 0,5595 13,5059 13,5059 0,4985 0,2726 0,2726
2 0,6135 0,3764 9,0848 22,5907 0,3015 0,1649 0,4375
3 0,5741 0,3296 7,9554 30,5461 0,2531 0,1384 0,5759
4 0,5024 0,2524 6,0922 36,6383 0,1759 0,0962 0,6721
5 0,4433 0,1965 4,7427 41,3810 0,1228 0,0672 0,7393
6 0,4363 0,1903 4,5940 45,9750 0,1172 0,0641 0,8033
7 0,4189 0,1755 4,2359 50,2109 0,1037 0,0567 0,8601
8 0,4082 0,1666 4,0212 54,2321 0,0958 0,0524 0,9125
9 0,3904 0,1524 3,6784 57,9105 0,0834 0,0456 0,9581
10 0,3802 0,1446 3,4895 61,4001 0,0767 0,0419 1,0000

~k = 1,8286
Zródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych
przez GUS.

Po modyfikacji trzy pierwsze wartości własne stanowią 57 ,59% zmodyfikowanej iner
cji całkowitej.

Dodatkowo sporządzono wykres wartości własnych (rys. 6.1). Przebieg krzywej łą-
czącej wartości własne wskazuje, że przestrzeń prezentacji współwystępowania kategorii cech
powinna być najwyżej pięciowymiarowa, największe załamanie krzywej widoczne jest dla
k == 2, ale za trzecią wartością własną także następuje uskok. Wynika z tego, że należy doko
nać wyboru między prezentacją w przestrzeni dwuwymiarowej, trójwymiarowej lub pięcio
Wymiarowej. Należy jednak zauważyć, że zwiększanie liczby wymiarów ponad trzy utrudnia
interpretację geometryczną badanych powiązań. Zdecydowano się więc na graficzną prezen
tację wyników analizy korespondencji w przestrzeni trójwymiarowej, tym bardziej, że wy
miary te odwzorowują ponad połowę bezwładności związanej z analizowaną tablicą danych
(rys. 6.2).

125 W tabeli 6.2 pominięto wyniki dla K > 10, gdyż dla tych wymiarów inercje główne były nie wyższe niż
0,143, a więc te wymiary były nieistotne w badaniu.
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Nowe wartości współrzędnych w przestrzeni trójwymiarowej dla kategorii zmiennych
zostały wyznaczone z wykorzystaniem wzoru:

(6.8)
gdzie:

2 U macierz nowych wartości współrzędnych dla kategorii zmiennych (wymiar
36 X 3),

2K U macierz pierwotnych wartości współrzędnych dla kategorii zmiennych (wymiar
. < X . IO 

r-P U diagonalna macierz odwrotna wartości osobliwych (wymiar 3 x 3),
: U diagonalna macierz zmodyfikowanych wartości własnych (wymiar 3 x 3).

0,6,-------------------------

0.5+---6-----------------------

10

Liczba wymiarów

Rys. 6.1. Wykres wartości własnych
Źródło: opracowanie własne.

Z uwagi na dużą liczbę analizowanych zmiennych i ich wariantów interpretacja wyni
ków uzyskanych w przestrzeni trójwymiarowej jest bardzo trudna. W celu dokonania bardziej
jednoznacznej interpretacji wyników wykorzystano metodę Warda 126, która umożliwiła ziden
tyfikowanie powiązań pomiędzy wariantami zmiennych (rys. 6.3). Wyznaczenia krytycznej
wartości odległości, przy której przerwano łączenie klas dokonano, wykorzystując trzy spo
soby polegające na [Stanisz 2007, s. 141-142, Panek 2009, s. 120-123]:

1. wskazaniu maksimum miernika di - di-i ,

2. obliczeniu miernika zaproponowanego przez i R Grabińskiego:

qi =max{_!}__.i } (6.9.)
l ołUM 

3. zastosowaniu reguły 6 R Mojeny

di+l > d + kS(d) (6.10)
gdzie:

126 Metoda Warda jest jedną z aglomeracyjnych metod grupowania. Znajduje zastosowanie w badaniach
empirycznych zarówno w odniesieniu do klasyfikacji obiektów, jak i cech. W metodzie tej odległość między
grupami jest definiowana jako moduł różnicy między sumami kwadratów odległości punktów od środków grup,
do których punkty te należą [Pociecha i inni 1988, s. 83; Malina 2004, s. 62-63, Balicki 2009, s. 276-277].
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i = 2, 3 , ... , n-1,
d; - długość i-tego wiązania (i-tej gałęzi drzewa),
d, S(d) - średnia arytmetyczna i odchylenie standardowe długości wiązań,
k - stała, której wartość według R. Mojeny powinna zawierać się w przedziale [2,5;

3,5]. W innych pracach sugerowana jest optymalna wartość parametru równa 1,25 [Stanisz
2007, s. 142].

i.o

O,s

t O,()

-o.s

-1,0

-1.5

Rys. 6.2. Trójwymiarowa prezentacja wyników analizy korespondencji wszystkich zmiennych
z uwzględnieniem modyfikacji wartości własnych
Źródło: opracowanie własne.
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T4 FI 06 05 W5 85 C4 P2 82 C5 C2 T2 Pl W4 02 01 03 F5
p4 83 86 84 04 1'3 F3 C3 F2 T5 W2 Tl W3 F4 Wł T3 81 Cl

Rys. 6.3. Diagram hierarchicznej klasyfikacji kategorii zmiennych wykonanej metodą Warda
Źródło: opracowanie własne.
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Wartość krytyczna odległości wyznaczona poszczególnymi sposobami wynosiła od
powiednio: 3,68, 3,68 i 3,88. Dlatego też liczbę skupień (klas) ustalono, dzieląc dendrogram
na poziomie 3,75, czyli na poziomie równym przeciętnej z wartości krytycznych obliczonych
trzema sposobami.

Na podstawie uzyskanych klas można wskazać na powiązania pomiędzy kategoriami
analizowanych zmiennych, które pozwoliły na zidentyfikowanie prawidłowości dotyczącej
krótkotrwałych wyjazdów turystycznych seniorów w Polsce w okresie 1.10. 2008-30.09.2009
roku. Prawidłowości te można zidentyfikować w następujący sposób:

Klasa I (T4, P4, FI, B3, 06, B6, 05, B4, WS, 04) obejmuje osoby wyjeżdżające na
wycieczkę, podczas której korzystają one z niektórych usług zakupionych u pośrednika (np.
transport, częściowe wyżywienie), a nocują w komercyjnej bazie noclegowej (hotel, motel,
zajazd, pensjonat), na kwaterach prywatnych lub w innej bazie noclegowej (np. kemping, pole
biwakowe, bungalow). Podróż odbywa się autokarem na odległość powyżej 201 km. Wydatki
poniesione w związku z tym wyjazdem mogą przekroczyć 300 zł.

Klasa II (B5, P3, C4) dotyczy seniorów wyjeżdżających poza miejsce zamieszkania w
celu zwiedzania. Wykupują oni pełny pakiet turystyczny i nocują w domach wycieczkowych,
schroniskach, schroniskach młodzieżowych i stanicach wodnych.

Klasa III (F3, P2, C3) obejmuje seniorów udających się w celach religijnych na piel
grzymkę. Osoby te wykupują u pośrednika tylko noclegi.

Klasa IV (B2, F2, CS, TS, C2, W2) dotyczy osób, które wyjeżdżają na działkę i nocu
ją w zlokalizowanym tam domku letniskowym. Celem wyjazdu jest najczęściej wypoczynek
lub rekreacja lub inny cel (np. uprawianie turystyki kwalifikowanej). Wydatki poniesione
w związku z tym wyjazdem wynoszą od 50 do 100 zł. Podróż odbywa się najczęściej komu
nikacją miejską, pieszo lub rowerem.

Klasa V (T2, Tl, Pl, W3, W4, F4, 02, Wł, Ol, T3, 03, Bł, FS, Cl) obejmuje senio
rów, dla których głównym celem wyjazdów poza miejsce zamieszkania była chęć odwiedze
nia krewnych lub znajomych oraz uroczystości rodzinne. Wyjazdy te organizowane były bez
pośrednika, głównym środkiem transportu był samochód osobowy, PKS, inna autobusowa
linia przewozowa lub kolej. Odbycie wyjazdu związane było z przebyciem dystansu nieprze
kraczającego w jedną stronę 200 km. W czasie wyjazdu korzystano z noclegów u krewnych
lub znajomych, a wydatki ogółem poniesione w związku z wyjazdem były zróżnicowane - do
50 zł lub od 100 do 300 zł.

Zastosowanie analizy korespondencji, a szczególnie wykorzystanie na jej podstawie
klasyfikacji hierarchicznej, pozwoliło na wyznaczenie powiązań pomiędzy kategoriami
zmiennych. Okazało się, że wyjazdy turystyczne odbywające się w celu odwiedzin krewnych
lub znajomych związane są z niskimi wydatkami przeznaczonymi na taki wyjazd, bowiem
łączą się z darmowymi noclegami i niewielkimi odległościami od miejsca zamieszkania, co
również zdecydowanie zmniejsza koszty transportu. Ten cel wyjazdu dotyczył ponad 61 %
respondentów, którzy wydawali na wyjazd do 50 zł lub od 100 do 300 zł. Wypoczynek i re
kreację wybrało ponad 25% badanych, którzy wypoczywali na działce w domkach letnisko
wych. Znacznie mniej respondentów wyjeżdżało w celu religijnym (ponad 4%) oraz mającym
na celu zwiedzanie ciekawych miejsc, tj. architektury, kultury, przyrody (ok. 5% badanych).
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6.1.2. Analiza wyjazdów krajowych długoterminowych i zagranicznych

Podjęto próbę identyfikacji czynników mających wpływ na podejmowane przez go
spodarstwa domowe seniorów decyzje dotyczące wyboru rodzaju wyjazdu turystycznego.
W związku z tym poddano badaniu powiązania rodzaju wyjazdu ze zmiennymi charakteryzu
jącymi wyjazdy turystyczne badanej grupy respondentów.

Z uwagi na cel badania wyróżniono cechę zależną zdefiniowaną jako rodzaj wyjazdu
turystycznego. Jest to zmienna dychotomiczna, której warianty (wyjazd krajowy długotermi
nowy i wyjazd zagraniczny) zmierzono na skali nominalnej. W zbiorze zmiennych objaśnia
jących uwzględniono takie zmienne jak: forma wyjazdu, pośrednictwo w zakupie usług tury
stycznych, główny środek transportu wykorzystywany na dojazd, charakter odwiedzanego
obszaru, cel wyjazdu, długość pobytu, bazę noclegową, odległość od miejsca zamieszkania
oraz wydatki poniesione w związku z wyjazdem. W badaniu uwzględniono 519 indywidual
nych wyjazdów zrealizowanych przez seniorów w okresie l.10.2008-30.09.2009 rok.

Kategoriom wymienionych zmiennych przypisano następujące symbole:
- rodzaj wyjazdu: Rl - krajowy, R2 - zagraniczny;
- forma wyjazdu: F1 - wczasy, F2 - wycieczki (impreza objazdowa, pielgrzymka),

F3 - inna;
- pośrednictwo w zakupie usług turystycznych: Pl - korzystał, P2 - nie korzystał;
- główny środek transportu wykorzystywany na dojazd: Tl - kolej, T2 - PKS lub in-

na autobusowa linia przewozowa, T3 - autokar, T4 - samochód osobowy, T5 - inny;
- charakter odwiedzanego obszaru: 01 - obszar miejski (stolica, aglomeracje miej

skie), 02 - miejscowość turystyczna, 03 - obszary górskie i wyżynne, 04 - obszary położo
ne nad wodą (morze, akwen śródlądowy lub ciek wodny), 05 - uzdrowisko, 06 - obszar
wiejski;

- cel wyjazdu: Cl - wypoczynek, rekreacja, wakacje, C2 - zwiedzanie, C3 - odwie-
dziny u krewnych lub znajomych, uroczystości rodzinne, C4 - zdrowotny, CS - inny;

- długość pobytu: Hl - do 5 dni, H2 - od 6 do 10 dni, H3 - od 11 do 14 dni, H4 -
powyżej 14 dni;

- baza noclegowa: B l - mieszkanie u krewnych lub znajomych, B2 - komercyjna ba-
za noclegowa (hotel, motel, pensjonat, schronisko), B3 - ośrodek wczasowy, B4 - wynajęta
kwatera prywatna, B5 - sanatorium lub inny zakład leczniczy, B6 - inna;

- odległość wyjazdu: ODLl - do 50 km, ODL2 - od 101 do 300 km, ODL3 - od 301
do 500 km, ODL4 - powyżej 500 km;

- wydatki ogółem poniesione w związku z wyjazdem: Wł - do 500 zł, W2 - 500-
1000 zł, W3 - 1000-1500 zł, W4 - 1500-2000 zł, WS - powyżej 2000 zł.

Punktem wyjścia do zastosowania analizy korespondencji było sprawdzenie, czy pyta
nia z ankiety, istotne z punktu widzenia celu badania, są zależne. Odpowiedzi na większość
PYtań były zmierzone na skali nominalnej, zatem wykorzystano test niezależności x2

. Weryfi
kację rozpoczęto od zbadania zależności pomiędzy rodzajem wyjazdu a pozostałymi zmien
nymi. Wartości statystyki x2 wraz z prr1.wdopodobieństwami odrzucenia hipotezy zerowej
tnówiącej o niezależności analizowanych zmiennych przedstawiono w tabeli 6.3.
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Tabela 6.3. Wartość statystyki x2pom.iędzy rodzajem wyjazdu a pozostałymi zmiennymi

Zmienne Statystyka x2 Prawdopodobieństwo
Forma wyjazdu 74,7719 [0,0000]
Pośrednictwo w zakupie usług turystycznych 21,07 [0,0000]
Główny środek transportu 241,34 [0,0000]
Charakter odwiedzanego obszaru 51,05 (0,0000]
Cel wyjazdu 101,77 [0,0000]
Długość pobytu - 14,03 [0,0029]
Baza noclegowa 68,99 [0,0000]
Odległość od miejsca zamieszkania 208,91 [0,00001
Wydatki ogółem poniesione w związku _z wyjazdem 28,28 [0,0001]
Zródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostęp-
nionych przez GUS.

Z wyników zaprezentowanych w tabeli 6.3 wynika, że wszystkie zmienne wykazują
statystycznie istotne zależności z rodzajem wyjazdu. Następnie sprawdzono, czy dla dwóch
kategorii rodzajów wyjazdów badane cechy są parami zależne. Wyniki weryfikacji zamiesz
czono w tabeli 6.4.

Tabela. 6.4. Wartość statystyki X2 dla każdej pary pytań wraz z prawdopodobieństwami
Wyjazd krajowy Wyjazd zagraniczny

Pary pytań statystyka prawdopo- statystyka prawdopo-
x.2 dobieństwo x2 dobieństwo

Forma wyjazdu - pośrednictwo 40,69 [0,0000] 34,42 (0,0000]
Forma wyjazdu - środek transportu 63,96 (0,0000] 28,28 (0,0001]
Forma wyjazdu - charakter odwiedzanego obszaru 117,16 (0,0000) 27,8] [0,0005]
Forma wyjazdu - cel wyjazdu 229,77 (0,0000] 118,10 [0,0000]
Forma wyjazdu - długość pobytu 25,61 [0,0003] 18,65 [0,0048]
Forma wyjazdu - baza noclegowa 170,04 [0,0000] 80,29 f0,0000]
Forma wyjazdu - odległość 31,70 [0,0000] 4,43 [0,3511]
Forma wyjazdu - wydatki 76,09 (0,0000] 32,24 [0,0001]
Pośrednictwo - środek transportu 79,31 [0,0000] 26,10 [0,0000)
Pośrednictwo - charakter odwiedzanego obszaru 74,03 [0,0000) 19,06 [0,0008J
Pośrednictwo - cel wyjazdu 115,76 [0,0000] 51,30 [0,0000]
Pośrednictwo - długość pobytu 14,31 (0,0025] 2,40 [0,4929]
Pośrednictwo - baza noclegowa 209,01 [0,0000] 59,06 (0,0000)
Pośrednictwo - odległość 16,58 (0,0086] 9,51 (0,0086)
Pośrednictwo - wydatki 86,37 (0,0000] 17,60 (0,0015)
Srodek transportu - charakter odwiedzanego obszaru 48,34 (0,0000] 14,31 [0,2812]
Srodek transportu - cel wyjazdu 89,95 [0,0000] 32,56 (0,0002]
Srodek transportu - długość pobytu 14,12 [0,2932] 22,10 [0,0086]
Srodek transportu - baza noclegowa 105,77 (0,0000] 27,10 f0,0075)
Srodek transportu - odległość 24,88 [0,0154] 33,67 (0,0000]
Srodek transportu - wydatki 35,57 [0,0033] 15,05 [0,2387]
Charakter odwiedzanego obszaru - cel wyjazdu 236,09 [0,0000] 42,08 [0,0000)
Charakter odwiedzanego obszaru - długość pobytu 31,52 (0,0016) 22,24 [0,0349)
Charakter odwiedzanego obszaru - baza noclegowa 283,34 [0,0000) 30,58 f0,0152)
Charakter odwiedzanego obszaru - odległość 129,9] (0,0000] 5,38 [0,7164]
Charakter odwiedzanego obszaru - wydatki 120,03 [0,0000] 32,76 [0,0080]
Cel wyjazdu - długość pobytu 80,47 [0,0000) 10,66 [0,2994]
Cel wyjazdu - baza noclegowa 617,58 [0,0000] 102,37 f0,0000]
Cel wyjazdu - odległość 35,4] 10,0004] 6,28 [0,3929]
Cel wyjazdu - wydatki 101,86 [0,0000) 43,37 (0,0000)
Długość pobytu - baza noclegowa 87,66 [0,0000] 10,36 [0,5841]
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Tabela. 6.4. Wartość statystyki X2dla każdej pary pytań wraz z prawdopodobieństwami (cd.)
Wyjazd krajowy Wyjazd zagraniczny

Pary pytań statystyka prawdopo- statystyka prawdopo-
x2 dobieństwo 'X.2 dobieństwo

Długość pobytu - odległość 17,95 [0,0358] 31,12 [0,0000]
Długość pobytu - wydatki 29,03 [0,0039] 31,25 [0,0018]
Baza noclegowa - odległość 70,48 [0,0000] 8,73 [0,3658]
Baza noclegowa - wydatki 149,81 [0,0000] 43,17 [0,0003]
Odległość - wydatki 60,81 [0,0000] 21,00 [0,0072]
Zródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez
GUS.

Większość pytań wykazuje istotne zależności, jedynie w przypadku odległości i dłu
gości pobytu stwierdzono brak zależności dla wyjazdów zagranicznych z niektórymi cechami.

Analizę korespondencji przeprowadzono na podstawie macierzy Burta o wymiarach
41 x 41 utworzonej z dziesięciu zmiennych. Wymiar rzeczywistej przestrzeni współwystępo
wania odpowiedzi na analizowane pytania wynosi 31.

W następnym etapie sprawdzono, w jakim stopniu wartości własne przestrzeni o niż
szym wymiarze wyjaśniają inercję całkowitą (A = 3,1000). W tym celu zastosowano kryte
rium Greenacre'a, według którego za istotne dla badania uznaje się inercje główne większe

niż_!._=_!_= 0,1 OOO. Z tabeli 6.5 wynika, że są to inercje dla K przyjmującego wartości co
Q 10

najwyżej 10127• Dla tych wymiarów przeanalizowano wartości miernika 'tk i okazało się, że
stopień wyjaśnienia inercji w przestrzeni dwuwymiarowej wynosi 23,58%, a w przestrzeni
trójwymiarowej 30,93%. W celu podwyższenia jakości odwzorowania przeprowadzono mody
fikację wartości własnych według propozycji Greenacre'a, a pierwotne i zmodyfikowane war
tości własne wraz ze stopniem wyjaśniania inercji całkowitej zaprezentowano w tabeli 6.5.

Tabela 6.5. Wartości osobliwe oraz wartości własne wraz ze stopniem wyjaśnienia inercji cał
kowitej w wersji pierwotnej i zmodyfikowanej

Wartości Wartości Procent Procent Wartości Procent Procent
k osobliwe własne bezwładności skumulowany własne bezwładności skumulowany

r, Ak Ak I A 'fk \ xk I x łk
1 0,6442 0,4150 0,1339 0,1339 0,3656 0,2575 0,2575
2 0,5622 0,3161 0,1020 0,2358 0,2638 0,1857 0,4432
3 0,4771 0,2276 0,0734 0,3093 0,1756 0,1236 0,5669
4 0,4314 0,1861 0,0600 0,3693 0,1356 0,0955 0,6623
5 0,4030 0,1624 0,0524 0,4217 0,1133 0,0798 0,7421
6 0,3665 0,1344 0,0433 0,4650 0,0877 0,0618 0,8039
7 0,3589 0,1288 0,0416 0,5066 0,0828 0,0583 0,8622

8 0,3348 0,1121 0,0362 0,5427 0,0681 0,0479 0,9101

9 0,3320 0,1102 0,0355 0,5783 0,0664 0,0468 0,9569

10 0,3226 0,1041 0,0336 0,6119 0,0612 0,0431 1,0000
ik == 1,4200

Zródło: obliczenia własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych
przez GUS.

127 W tabeli 6.5. pominięto wyniki dla K > 10, gdyż dla tych wymiarów inercje główne były nie wyższe niż
O, l 00, a więc te wymiary były nieistotne w badaniu.
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Po modyfikacji trzy pierwsze wartości własne stanowią 56,69% zmodyfikowanej inercji
całkowitej. Zatem uwzględnienie pierwszych trzech wymiarów pozwala na wyjaśnienie prze
szło połowy bezwładności całkowitej. Dlatego też graficznej prezentacji wyników analizy kore
spondencji w przestrzeni trójwymiarowej dokonano z uwzględnieniem modyfikacji wartości
własnych 128 (rys. 6.4).
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Rys. 6.4. Trójwymiarowa prezentacja wyników analizy korespondencji wszystkich zmiennych
z uwzględnieniem modyfikacji wartości własnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.

Interpretacja tak zaprezentowanych wyników jest trudna, dlatego wykorzystano meto
dę Warda, za pomocą której wskazano powiązania między zmiennymi (rys. 6.5)129

Otrzymano trzy następujące klasy:
Klasa I (ODL4, C5, 02, W5, Pl, F2, C2, B2, T3, T5, R2) dotyczy seniorów, którzy

biorą udział w wyjazdach zagranicznych i korzystają z pośrednictwa w zakupie usług tury
stycznych. Formą wyjazdu jest najczęściej wycieczka odbywana w celu zwiedzania architek
tury, kultury, przyrody. Turyści odwiedzają miejscowości turystyczne i nocują w komercyjnej
bazie noclegowej (hotel, motel, zajazd, pensjonat). Podczas podróży na odległość powyżej

128 W celu określenia wymiaru przestrzeni odwzorowania dodatkowo sporządzono wykres wartości własnych
i wykorzystując kryterium „łokcia" stwierdzono, że przestrzeń prezentacji współwystępowania wariantów
zmiennych powinna być trójwymiarowa,

129 Liczbę klas ustalono, dzieląc dendrogram na poziomie krytycznej wartości odległości równej 3,62.
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500 km korzystają z autokaru lub innego środka transportu (np. samolotu). Wydatki związane
z wyjazdem kształtują się powyżej 2000 zł.

Klasa Il (Hl, 01, H4, ODL2, F3, T2, ODLl, 05, Wł, Bł, C3, Tl, P2) obejmuje se
niorów niekorzystających z pośrednictwa w zakupie usług turystycznych. Celem ich wyjazdu są
odwiedziny krewnych lub znajomych, u których nocują. Pokonują oni odległość do 300 km,
a środkiem transportu jest kolej, PKS luh inna autobusowa linia przewozowa. Najczęściej od
wiedzają obszar miejski lub uzdrowisko. Długość pobytu poza miejscem zamieszkania trwa do
5 dni lub powyżej 14 dni. Wydatki związane z wyjazdem nie przekraczają 500 zł.

Klasa III (B5, C4, B4, B3, W4, W3, Fl, Cl, 04, W2, H2, H3, 03, ODL3, B6, T4,
Rl) obejmuje seniorów biorących udział w wyjazdach krajowych w celu wypoczynku, rekre
acji, wakacji lub w celu zdrowotnym. Podróżują oni na odległość od 301 do 500 km samo
chodem osobowym i odwiedzają obszary górskie i wyżynne oraz położone nad wodą. Formą
wyjazdu są wczasy, podczas których nocują w ośrodkach wczasowych, kwaterach prywat
nych lub sanatoriach. Wyjazd trwa od 6 do 14 dni, a wydatki z nim związane wynoszą od 500
do 1 OOO zł lub od 1500 do 2000 zł.
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Rys. 6.5. Diagram hierarchicznej klasyfikacji kategorii zmiennych wykonanej metodą Warda
Źródło: opracowanie własne.

z przeprowadzonych badań wynika, że rodzaj wyjazdu zależy przede wszystkim od
potencjalnych możliwości finansowych respondentów. Wyjazd zagraniczny wybierają osoby,
które są skłonne przeznaczyć na wyjazd powyżej 2 tys. zł, jako formę wypoczynku preferują
Wycieczkę, a środkiem transportu do miejsca docelowego jest najczęściej samolot. W przy
padku wyjazdu krajowego można wskazać więcej czynników, które decydują o takim rodzaju
podróży. Ten rodzaj wypoczynku preferują osoby, które są skłonne wydać od 0,5 do 1 tys. zł
lub 1,5 do 2 tys. zł, podróżują najczęściej samochodem osobowym (dojazd własny) i odwie
dzają przede wszystkim obszary górskie i wyżynne oraz położone nad wodą. Uzyskane wyni-
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ki potwierdzają powszechnie uznawaną hipotezę, że osoby o wyższych dochodach częściej
decydują się na wyjazd zagraniczny niż osoby o dochodach niższych 130

•

6.2. Wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie uczestnictwa
w wyjazdach turystycznych

W celu zidentyfikowania czynników wpływających na poziom uczestnictwa w wyjaz
dach turystycznych gospodarstw domowych seniorów, w których głowa gospodarstwa była
w wieku 60 lat i więcej oraz związków zachodzących pomiędzy nimi, wykorzystano test nie
zależności x2. Pozwala on określić statystyczną istotność związku między dwoma zmiennymi
zarówno mierzalnymi, jak i niemierzalnymi [Dobosz 2004, s. 357-359, Paradysz 2005,
s. 235-236, Luszniewicz, Słaby 2008, s. 279-283, Kukuła 2010]. Test ten opiera się na po
równywaniu liczebności odpowiedzi uzyskanych w badaniach z liczebnościami, których
można oczekiwać przy założeniu, że między analizowanymi zmiennymi nie ma żadnego
związku.

W tabelach 6.6-6.16 w wierszach, poza ostatnim, podano liczebności składowe i li
czebności ogółem kategorii zmiennych, których współzależność była badana. W celach po
równawczych podane zostały także odsetki gospodarstw domowych uczestniczących lub nie
uczestniczących w wyjazdach turystycznych. Natomiast ostatnie wiersze tych tabel zawierają
informacje o wartościach statystyk x2, liczby stopni swobody (df) oraz krytycznym poziomie
istotności (p).

Pierwszym z analizowanych czynników była płeć głowy gospodarstwa domowego.
Okazało się, że płeć zasadniczo nie wpływa na uczestnictwo w wyjazdach turystycznych (tab.
6.6). Wniosek ten jest zgodny z wynikami badania, przeprowadzonego w skali regionalnej
i ponadregionalnej, przedstawionymi w literaturze z zakresu turystyki [Brudnicki 2006, s.
109, Alejziak 2009, s. 355;]. Należy jednocześnie zauważyć, że odsetki gospodarstw, w któ
rych odnotowano wyjazd według płci, są bardzo zbliżone, z nieznaczną przewagą gospo
darstw, w których głową gospodarstwa są kobiety.

Tabela 6.6. Płeć głowy gospodarstwa domowego a uczestnictwo w wyjazdach turystycznych
Wyjazd turystyczny

Płeć tak nie ogółem
N % N % N %

Mężczyźni 251 38,91 394 61,09 645 48,21
Kobiety 275 39,68 418 60,32 693 51,79
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00
Test X2 X2 =0,0,083;d/=l;p=0,774131

Zródło: Bąk [2012 b, s. 320].

130 Podobne wyniki uzyskano w badaniach dotyczących 2005 roku [Bąk i Wawrzyniak 2009) oraz w bada
niach dotyczących wyjazdów turystycznych emerytów i rencistów w województwie zachodniopomorskim [Bąk
2010 e].

131 Jako poziom istotności przyjęto a= 0,05.
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Z informacji zawartych w tabeli 6.7 wynika, że w przeciwieństwie do płci, wiek jest
tym czynnikiem, który w dużym stopniu wpływa na aktywność turystyczną gospodarstw do
mowych seniorów. Badania wykazały istotny statystycznie związek pomiędzy wiekiem głowy
gospodarstwa domowego a wyjazdami turystycznymi. Wraz ze wzrostem wieku głowy go
spodarstwa domowego spada odsetek gospodarstw, w których odnotowano tego rodzaju wy
jazdy. Największy odsetek uczestnictwa dotyczył najmłodszej grupy badanych (w wieku
60-64 lata) i wynosił ponad 45%. Grupa ta dotyczy gospodarstw, w których głowa gospodar
stwa przeszła już na emeryturę, i które posiadają zabezpieczenie emerytalne i dużo wolnego
czasu, który mogą przeznaczyć na turystykę. Najmniejszym odsetkiem uczestniczących
w wyjazdach charakteryzowały się gospodarstwa, w których głowa miała 80 lat i więcej.

Tabela 6.7. Wiek głowy gospodarstwa domowego a uczestnictwo w wyjazdach turystycznych

Wiek Wyjazd turystyczny
tak nie ogółem

N o/o N o/o N o/o
60-64 198 45,31 239 54,69 437 32,66
65-69 119 42,65 160 57,35 279 20,85
70-74 99 41,42 140 58,58 239 17,86
75-79 64 31,53 139 68,47 203 15,17
80 i więcej 46 25,56 134 74,44 180 13,45
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00

Test X2 X2 = 27,773; df= 4; p = 0,000
Zródło: Bąk [2012 b, s. 320].

Zmienną, która wpływa na poziom aktywności turystycznej, jest także wykształcenie
(tab. 6.8). Stwierdzono istotny statystycznie związek poziomu wykształcenia głowy gospo
darstwa domowego z odpowiedzią na pytanie dotyczące uczestnictwa w wyjazdach tury
stycznych. Rozkład odpowiedzi wskazuje, że im wyższe jest wykształcenie, tym większy jest
udział gospodarstw uczestniczących w wyjazdach turystycznych. Najwyższym odsetkiem
uczestnictwa w wyjazdach charakteryzowały się gospodarstwa domowe, w których głowa
gospodarstwa posiadała wykształcenie wyższe, a następnie średnie. Zaś najniższy odsetek
uczestnictwa dotyczył gospodarstw, w których głowa gospodarstwa legitymowała się wy
kształceniem co najwyżej gimnazjalnym.

Tabela 6.8. Wykształcenie głowy gospodarstwa domowego a uczestnictwo w wyjazdach tury
stycznych

Wykształcenie Wyjazd turystyczny
tak nie ogółem

N o/o N % N o/o
Co najwyżej gimnazjalne 117 24,79 355 75,21 472 35,28
Zasadnicze zawodowe 100 36,50 174 63,50 274 20,48
Średnie 214 49,54 218 50,46 432 32,29
Wyższe 95 59,38 65 40,63 160 11,96
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00

Test X2 ~ X2 = 88,570; df= 3; p = 0,000

Zródło: Bąk f2012 b, s. 321].
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Również miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego jest istotnie powiązane z wy
jazdami turystycznymi (tab. 6.9). Najniższym udziałem w wyjazdach turystycznych charakte
ryzowali się mieszkańcy wsi, ponieważ tylko nieco ponad 30% gospodarstw mieszkających
na wsi wyjeżdżało w celach turystycznych. Natomiast najwyższy udział w wyjazdach tury
stycznych dotyczył mieszkańców dużych miast. Należy zauważyć, że im wyższy poziom
urbanizacji, tym większy jest odsetek gospodarstw uczestniczących w wyjazdach.

Tabela 6.9. Miejsce zamieszkania gospodarstwa domowego a uczestnictwo w wyjazdach tu
rystycznych

Wyjazd turystyczny
Miejsce zamieszkania tak nie ogółem

N % N % N %
Wieś 157 30,84 352 69,16 509 38,04
Miasto < 20 tys. 49 38,58 78 61,42 127 9,49
20-99 tys. 109 40,67 159 59,33 268 20,03
100-199 tys. 42 43,30 55 56,70 97 7,25
200-499 tys. 63 44,68 78 55,32 141 10,54
500 tys. i więcej 106 54,08 90 45,92 196 14,65
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00
Test X2 X2 = 35,803; df= 5; p = 0,000
Zródło: Bąk [2012 b, s. 322].

Stwierdzono także występowanie statystycznie istotnego związku pomiędzy wyjaz
dem a stanem cywilnym głowy gospodarstwa domowego (tab. 6.10). Najbardziej aktywne
turystycznie okazały się gospodarstwa, w których głowy gospodarstw były rozwiedzione lub
żyły w separacji. Natomiast najmniejsza aktywność dotyczyła osób niebędących nigdy
w związku małżeńskim.

Tabela 6.10. Stan cywilny głowy gospodarstwa domowego a uczestnictwo w wyjazdach tury
stycznych

Wyjazd turystyczny
Stan cywilny tak nie ogółem

N % N % N %
Kawaler/panna 20 28,57 50 71,43 70 5,23
Żonaty/mężatka 286 40,86 414 59,14 700 52,32
Rozwiedziony(a)/w separacji 44 58,67 31 41,33 75 5,61
Wdowiec/wdowa 176 35,70 317 64,30 493 36,85
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00
Test X2 X2 =18,558;df=3;p=0,000

I-

Zródło: Bąk [2012 b, s. 322].
'

Badania wykazały również istotny statystycznie związek pomiędzy typem biologicz
nym gospodarstwa domowego a uczestnictwem w wyjazdach turystycznych (tab. 6.11 ). Naj
wyższym udziałem w wyjazdach turystycznych charakteryzowały się małżeństwa z dziećmi.
najniższym zaś osoby samotne.
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Tabela 6.11. Typ biologiczny gospodarstwa domowego a uczestnictwo w wyjazdach tury
stycznych

Wyjazd turystyczny
Typ tak nie ogółem

N %. N % N %
Małżeństwo bez dzieci 237 43,17 312 56,83 549 41,03
Małżeństwo z dziećmi 9 52,94 8 47,06 17 1,27
Gospodarstwo jednoosobowe 196 38,28 316 61,72 512 38,27
Pozostałe 84 32,31 176 67,69 260 19,43
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00

Test X2
... X2 =10,322;df=3;p=0,016

Zródło: Bąk [2012 b, s. 322].

Na poziom aktywności turystycznej nie wpływa w istotny sposób wielkość gospodar
stwa domowego (tab. 6.12), niemniej jednak najwyższy odsetek uczestniczących w wyjaz
dach dotyczył członków gospodarstw czteroosobowych, a następnie dwuosobowych.

Tabela 6.12. Wielkość gospodarstwa domowego zamieszkania a uczestnictwo w wyjazdach
turystycznych

Wyjazd turystyczny
Liczba osób w gosp. domowym tak nie ogółem

N % N % N %
1 196 38,28 316 61,72 512 38,27
2 257 41,19 367 58,81 624 46,64
3 37 31,36 81 68,64 118 8,82
4 19 46,34 22 53,66 41 3,06
5 i więcej 17 39,53 26 60,47 43 3,21
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00

Test X2 X2 = 5,127; df= 4; p = 0,274
Zródło: Bąk [2012 b, s. 323].

Stwierdzono występowanie statystycznie istotnego związku między wielkością do
chodów przypadającą na jednego członka gospodarstwa domowego a wyjazdami turystycz
nymi (tab. 6.13). Wraz ze wzrostem wysokości dochodów w każdym kolejnym przedziale
wzrasta odsetek gospodarstw wyjeżdżających. Najwyższe odsetki wyjeżdżających dotyczą
gospodarstw, w których dochód na jedną osobę przekraczał 1600 zł.

Tabela 6.13. Dochody w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym a uczestnic
two w wyjazdach turystycznych

Wyjazd turystyczny
Dochody na jedną osobę tak nie ogółem

N % N % N %
Do 799 zł 51 23,72 164 76,28·· 215 16,07
800-999 zł 65 28,63 162 71,37 227 16,97
1 000-1199 zł 68 30,49 155 69,51 223 16,67
1200-1399 zł 82 41,21 117 58,79 199 14,87
1400-1599 zł 78 48,15 84 51,85 162 12,11
1600 zł i więcej 182 58,33 130 41,67 312 23,32
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00

Test X2 X2 = 92,940; df= 5; p = 0,000
Zródło: Bąk [2012 b, s. 324].
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W badaniach wzięto także pod uwagę subiektywne odczucia respondentów na temat
własnej sytuacji materialnej. Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 6.14. Pozwalają one
stwierdzić, że występuje istotny statystycznie związek pomiędzy analizowaną zmienną a wy
jazdami turystycznymi. Im lepsza ocena sytuacji materialnej, tym wyższy odsetek gospo
darstw uczestniczących w wyjazdach. Można zauważyć, że w przypadku gospodarstw, które
oceniły swoje warunki materialne jako bardzo dobre lub raczej dobre, w wyjazdach brało
udział około 53-54% gospodarstw. Natomiast wśród gospodarstw oceniających swoją sytu
ację materialną gorzej, liczby były już co najmniej o połowę niższe.

Tabela 6.14. Warunki materialne gospodarstwa domowego a uczestnictwo w wyjazdach tury
stycznych

Wyjazd turystyczny
Warunki materialne tak nie ogółem

N % N % N %
Bardzo dobre 7 53,85 6 46,15 13 0,97
Raczej dobre 126 52,94 112 47,06 238 17,79
Przeciętne 309 39,97 464 60,03 773 57,77
Raczej złe 63 27,04 170 72,96 233 17,41
Złe 21 25,93 60 74,07 81 6,05
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00

Test X2 X2
= 40,619; df= 4; p = 0,000

Zródło: Bąk [2012 b, s. 324].

Badania nie wykazały istotnych zależności pomiędzy uczestnictwem w wyjazdach tu
rystycznych a posiadaniem oszczędności (tab. 6.15) i zadłużeniem (tab. 6.16) gospodarstwa
domowego. Należy przy tym zauważyć, że gospodarstwa seniorów w zasadzie rzadko posia
dają oszczędności - dotyczy to nieco ponad 7% gospodarstw, jeszcze rzadziej zaciągają po
życzki (tylko 5,46% gospodarstw).

Tabela 6.15. Posiadanie oszczędności w gospodarstwie domowym a uczestnictwo w wyjaz
dach turystycznych-

Wyjazd turystyczny
Oszczędności tak nie ogółem

N % N % N %
Tak 44 45,36 53 54,64 97 7,25
Nie 482 38,84 759 61,16 1241 92,75
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00
Test X2 X2

=1,604;d/=l;p=0,205
Zródło: Bąk [2012 b, s. 325].

Tabela 6.16. Zadłużenie gospodarstwa domowego a uczestnictwo w wyjazdach turystycznych
Zadłużenie Wyjazd turystyczny

tak nie ogółem
N % N % N %

Tak 34 46,58 39 53,42 73 5,46
Nie 492 38,89 773 61,11 1265 94,54
Ogółem 526 39,31 812 60,69 1338 100,00
Test X2 X2

=1,707;d/=l;p=0,l91
Źródło: Bąk [2012 b, s. 325].



6.2. Wpływ wybranych czynników na zróżnicowanie uczestnictwa ... 151

Badaniami objęto zależności zachodzące pomiędzy 11 zmiennymi a uczestnictwem
w wyjazdach turystycznych. Okazało się, że aż siedem zmiennych wykazywało istotną staty
stycznie zależność. Brak zależności dotyczył płci, wielkości gospodarstwa domowego, posia
danych oszczędności i zadłużenia.

6.3. Modelowanie wyjazdów turystycznych seniorów

Przeprowadzono również próbę wyodrębnienia czynników mających istotny wpływ na
podejmowane przez gospodarstwa domowe seniorów decyzji dotyczących wyboru czasu
trwania oraz miejsca wyjazdu turystycznego. Badanie dotyczyło okresu l.10.2008-
-30.09.2009 i obejmowało wyjazdy krajowe krótkoterminowe (do 4 dni) i długoterminowe
(5 dni i więcej) oraz wyjazdy zagraniczne, Podstawą wnioskowania o istotności wpływu
czynników determinujących wybór rodzaju wyjazdu oraz odpowiadających im prawdopodo
bieństw były oszacowania modeli logitowych i probitowych.

Modelowaniu poddano następujące zmienne:
Y1 - wyjazd turystyczny (wystąpienie - 1, brak - O);
Y2 - wyjazd turystyczny krajowy krótkoterminowy (wystąpienie - 1, brak- O);
Y3 - wyjazd turystyczny krajowy długoterminowy (wystąpienie - 1, brak - O);
Y4 - wyjazd turystyczny zagraniczny (wystąpienie - 1, brak- 0).
Zbiór zmiennych objaśniających obejmował:
X1 - liczbę osób w gospodarstwie domowym;
X2 - liczbę dzieci w wieku do 14 lat włącznie;
X3 - liczbę osób pracujących;
X4 - liczbę osób pobierających emeryturę lub rentę;
X5 - liczbę osób bezrobotnych;
X6 - dochód gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę w zł,
X7 - oszczędności w gospodarstwie domowym (tak, nie);
X8 - pożyczki i kredyty zaciągnięte przez gospodarstwo domowe (tak, nie);
X9 - klasa miejscowości zamieszkania (wieś - 1, poniżej 20 OOO mieszkańców -

2, 20 OOO- 100 OOO mieszkańców - 3, 100 000-200 OOO mieszkańców - 4, 200 000-500 OOO
mieszkańców - 5, 500 OOO mieszkańców i więcej - 6);

X10 -płeć głowy gospodarstwa domowego (kobieta- 1, mężczyzna- O);
Xu - wiek głowy gospodarstwa domowego (w latach);
X12 - wykształcenie głowy gospodarstwa domowego (co najwyżej podstawowe - 1,

zasadnicze zawodowe - 2, średnie - 3, wyższe - 4);
X13 - posiadanie namiotu (tak - l, nie - 2),
X14 - posiadanie przyczepy kempingowej (tak - 1, nie - 2),
X15 - posiadanie działki rekreacyjnej (tak - 1, nie - 2),
X16 - posiadanie samochodu osobowego (tak- 1, nie - 2),
Xl7 - posiadanie roweru (tak- 1, nie - 2),
X18 - posiadanie domku letniskowego (tak- 1, nie - 2),
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X19 - posiadanie kamery (tak - 1, nie - 2),
X20 - posiadanie aparatu fotograficznego (tak - 1, nie - 2).
Zmienne dobierano na podstawie metody regresji krokowej. Ostatecznie spośród wy

mienionych wyżej potencjalnych zmiennych do zbioru zmiennych objaśniających w żadnym
z analizowanych modeli nie zakwalifikowano zmiennych: X1, X2, X3, X4, Xs, Xs, X11, X13, X14,
X15, X17, X18. Rezultaty estymacji modeli logitowych i probitowych wyjazdów turystycznych
gospodarstw domowych seniorów otrzymane na podstawie próby oraz metodą bootstrapową
podano w tabelach 6.17-6.20. Dla modeli logitowych i probitowych otrzymano jednakowy
zestaw zmiennych objaśniających i zbliżone wartości miar efektywności prognoz. W ostatnim
wierszu tabel zamieszczono statystyki testu ilorazu wiarygodności oraz wartości dwóch miar:
ilorazu szans i zliczeniowego R2

(ogólna trafność klasyfikacji). Dla wszystkich badanych mo
deli statystyki empiryczne X2 świadczą o tym, że na poziomie istotności 0,05 należy odrzucić
hipotezę zerową mówiącą o łącznej nieistotności parametrów modeli. Również ilorazy szans
we wszystkich przypadkach są dość wysokie. Najwyższy iloraz szans uzyskano dla modeli
zagranicznych wyjazdów turystycznych.

Wyniki estymacji modelu dla wyjazdów krajowych krótkoterminowych wskazują na
istotne powiązania zmiennej zależnej z dochodem gospodarstwa domowego w przeliczeniu na
osobę, posiadanymi oszczędnościami, wykształceniem głowy gospodarstwa domowego oraz
posiadaniem samochodu osobowego. Wszystkie zmienne, poza posiadaniem samochodu, ma
ją pozytywny wpływ na podjęcie decyzji związanej z wyjazdem (tab. 6.17).

W przypadku wyjazdów krajowych długoterminowych stwierdzono dodatni, staty
stycznie istotny wpływ pięciu zmiennych: dochodu gospodarstwa domowego, klasy miejsco
wości zamieszkania, kobiety jako głowy gospodarstwa domowego, wykształcenia głowy go
spodarstwa domowego oraz posiadania aparatu fotograficznego (tab. 6.18).



Tabela 6.17. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego krajowych krótkoterminowych wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych
seniorów na podstawie próby oraz metodą bootstrapową

Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)
Zmienna ocena statystyka wartość p ocena statystyka wartość p ocena statystyka wartość p ocena statystyka wartość pparametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta
Wyraz -0,9434 -5,0438 0,0000 -0,9487 -5,0258 0,0000 -1,5786 -4,9025 0,0000 -1,5906 -4,8959 0,0000Wolny
x6 0,2820 4,3560 0,0000 0,2841 4,3439 0,0000 0,4736 4,2744 0,0000 0,4810 4,2828 0,0000
X1 0,3456 2,4258 0,0154 0,3384 2,3804 0,0174 0,5848 2,4528 0,0143 0,5785 2,4294 0,0153
X12 0,1465 3,4807 0,0005 0,1468 3,4674 0,0005 0,2544 3,4583 0,0006 0,2549 3,4434 0,0006
X16 -0,3608 -4,3727 0,0000 -0,3605 -4,3473 0,0000 -0,6141 -4,3355 0,0000 -0,6173 -4,3368 0,0000

X2 = 98,18 df= 4 p = 0,000 y: = 101,85 df= 4 p = 0,000 X2 = 97,74 df= 4 p = 0,000 X2 = 101,97 df= 4 p = 0,000
IS= 5,35 IS= 4,99 IS= 4,40 IS= 4,63
Ogólna trafność klasyfikacji: 78,42% Ogólna trafność klasyfikacji: 78,35% Ogólna trafność klasyfikacji: 78,20% Ogólna trafność klasyfikacji: 78,27%
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.

Tabela 6.18. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego krajowych długoterminowych wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych
seniorów na podstawie próby oraz metodą bootstrapową

Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)
Zmienna ocena statystyka wartość p ocena statystyka I wartośćp ocena statystyka wartośćp ocena statystyka wartośćpparametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta
Wyraz -2,0033 -11,5723 0,0000 -3,3294 -10,9619 0,0000 -3,3694 -10,9716 0,0000Wolny -1,9827 -11,5177 0,0000
x6 0,1357 2,5097 0,0122 0,1515 2,4891 0,0129 0,2155 2,2209 0,0265 0,2415 2,3383 0,0195
X9 0,0757 3,2892 0,0010 0,0746 3,2037 0,0014 0,1280 3,2331 0,0013 0,1261 3,1653 0,0016
X10 0,1946 2,4006 0,0165 0,1963 2,4059 0,0162 0,3264 2,3219 0,0204 0,3312 2,3348 0,0197
X12 0,1465 3,2561 0,0012 0,1449 3,2011 0,0014 0,2552 3,2697 0,0011 0,2537 3,2281 0,0013
X20 0,4258 5,0064 0,0000 0,4281 5,0134 0,0000 0,7264 4,9868 0,0000 0,7281 4,9662 0,0000

X2 = 115,28 df = 5 p = 0,000 X2 = 121,15 df= 5 p = 0,000 X2 = 113,93 df = 5 p = 0,000 X2 = 119,55 df= 4 p = 0,000
IS= 3,77 IS= 3,92 IS= 3,64 IS= 3,92
Ogólna trafność klasyfikacji: 77,29% Ogólna trafność klasyfikacji: 77 ,36% Ogólna trafność klasyfikacji: 77,22% Ogólna trafność klasyfikacji: 77,37%
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.
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Prawdopodobieństwo zrealizowania wyjazdu zagranicznego zależy od zmiennych
wymienionych w tabeli 6.19. Szansa tego typu wyjazdu zwiększa się wraz ze wzrostem do
chodu gospodarstwa domowego w przeliczeniu na osobę, poziomu wykształcenia głowy go
spodarstwa domowego a także posiadania kamery. Dla oszacowanego modelu ogólna trafność
klasyfikacji przypadków przekracza 93%.

W tabeli 6.20 zaprezentowano rezultaty estymacji modelu dla wyjazdów turystycz
nych gospodarstw domowych seniorów, niezależnie od ich miejsca i czasu trwania. Możli
wość zaistnienia analizowanych wyjazdów zwiększa się wraz ze wzrostem: dochodu gospo
darstwa domowego w przeliczeniu na Ósobę, wzrostem poziomu wykształcenia jego głowy
oraz gdy głową gospodarstwa jest kobieta. Szanse na wyjazd zwiększa również posiadanie
aparatu fotograficznego, obniża - posiadanie samochodu osobowego.

Analiza porównawcza wyników estymacji modeli probitowych i logitowych wskazuje
w większości przypadków na wystąpienie zbliżonych ocen parametrów. We wszystkich mo
delach dodatni, statystycznie istotny wpływ na zmienne zależne ma dochód gospodarstwa
domowego. Oznacza to, że wraz ze wzrostem dochodu rośnie prawdopodobieństwo tego, że
dane gospodarstwo będzie brać udział w wyjeździe turystycznym. Podobny wpływ ma wzrost
poziomu wykształcenia głowy gospodarstwa domowego. Istotny wpływ na prawdopodobień
stwo zrealizowania wyjazdów w gospodarstwach domowych seniorów ma również miejsce
zamieszkania. Wzrost liczby mieszkańców miejscowości, w której znajduje się dane gospo
darstwo, zwiększa szanse wyjazdów. Na prawdopodobieństwo podjęcia takich decyzji mają
ponadto wpływ zmienne charakteryzujące wyposażenie gospodarstw w sprzęt turystyczny
(samochód osobowy, kamerę i aparat fotograficznyj'Y,

132 Uzyskane wyniki są zgodne z wynikami badań dotyczącymi modelowania w iazdów tur st czn eh eme-
rytów i rencistów w 2005 roku [Bąk 2011]. YJ Y Y Y



Tabela 6.19. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego zagranicznych wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych seniorów na
podstawie próby oraz metodą bootstrapową

Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)
Zmienna ocena statystyka wartość p ocena statystyka wartość p ocena statystyka wartośćp ocena statystyka wartość pparametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta
Wyraz -2,5642 -14,9182 0,0000 -2,57717 -15,1584 0,0000 -4,7310 -13,0920 0,0000 -4,7573 -12,9904 0,0000Wolny
x6 0,2618 3,3209 0,0009 0,263312 3,3668 0,0008 0,4640 3,2063 0,0014 0,4664 3,1803 0,0015
X12 0,2493 4,0011 0,0001 0,251009 4,0370 0,0000 0,5057 3,8917 0,0001 0,5097 3,8813 0,0001
X,9 0,5061 2,0413 0,0414 0,485371 2,0045 0,0452 0,9810 2,2579 0,0241 0,9360 2,2079 0,0274

X2 = 61,55 df = 4 p = 0,000 X2 = 64,09 df= 4 p = 0,000 X2 = 59,47 df = 3 p = 0,000 X2 = 61,89 df= 4 p = 0,000
IS= 30,37 IS= 30,39 IS= 30,37 IS= 30,37
Ogólna trafność klasyfikacji: 93,76% Ogólna trafność klasyfikacji: 93,76% Ogólna trafność klasyfikacji: 93,76% Ogólna trafność klasyfikacji: 93,76%
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.

Tabela 6.20. Wyniki oszacowania modeli probitowego i logitowego wyjazdów turystycznych gospodarstw domowych seniorów na podstawie próby
oraz metodą bootstrapową

Model probitowy Model probitowy (bootstrap) Model logitowy Model logitowy (bootstrap)
Zmienna ocena statystyka wartość p ocena statystyka wartość p ocena statystyka wartość p ocena statystyka

parametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta parametru t-Studenta wartość p

Wyraz -0,9342 -4,7075 0,0000 -0,9382 -4,7129 0,0000 -1,5298 -4,6980 0,0000 -1,5357 -4,6830 0,0000Wolny
x6 0,3565 5,4123 0,0000 0,3613 5,3609 0,0000 0,5928 5,2958 0,0000 0,5994 5,2947 0,0000
X10 0,2231 2,8944 0,0039 0,2242 2,8943 0,0039 0,3684 2,8756 0,0041 0,3675 2,8462 0,0045
X12 0,1476 3,7121 0,0002 0,1465 3,6618 0,0003 0,2400 3,6673 0,0003 0,2404 3,6533 0,0003
X16 . -0,3783 -4,5147 0,0000 -0,3798 -4,5218 0,0000 -0,6239 -4,5491 0,0000 -0,6263 -4,5402 0,0000
X20 0,3800 4,6828 0,0000 0,3827 4,6912 0,0000 0,6182 4,6696 0,0000 0,6189 4,6515 0,0000

X2 = 179,36 df = 5 p = 0,000 X2 = 184,45 df= 5 p = 0,000 X2 = 179,17 df= 5 p = 0,000 X2 = 183,95 df= 4 p = 0,000
IS= 3,35 IS= 3,35 IS= 3,37 IS= 3,69
Ogólna trafność klasyfikacji: 66,32% Ogólna trafność klasyfikacji: 66,32% Ogólna trafność klasyfikacji: 66,39% Ogólna trafność klasyfikacji: 66,39%
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych, udostępnionych przez GUS.
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6.4. Segmentacja gospodarstw domowych seniorów pod względem
wydatków na wyjazdy turystyczne

W tej części pracy przedstawiono segmentację gospodarstw domowych seniorów
w Polsce ze względu na poziom ich przeciętnych miesięcznych wydatków na wyjazdy tury
styczne. Jako narzędzie badawcze wykorzystano drzewo regresyjne.

Drzewa regresyjne zaliczane są do metod statystycznej analizy wielowymiarowej.
Znajdują zastosowanie do klasyfikacji obiektów wówczas, gdy [Gatnar i Walesiak 2004,
s. 56-59]: .

1. w zbiorze badanych zmiennych można wyróżnić zmienną zależną, która jest mie
rzona na skalach mocnych (przedziałowa, ilorazowa);

2. zmienne niezależne mogą być mierzone zarówno na skalach słabych (nominalna,
porządkowa), jak i na skalach mocnych.

Drzewa regresyjne są graficzną reprezentacją modelu postaci [Gatnar 2008, s. 37-39]:
k 

Y = f(x; )= 'i,aJ(x; E Rk)
k=l

(6.9)

gdzie:
Y - zmienna zależna,
R, (k = I, ... , k , k R liczba segmentów) to podprzestrzenie (segmenty) przestrzeni

zmiennych objaśniających e a (X1,X2, ... ,XL,
L- liczba zmiennych objaśniających),
Xi= [xu,xi2, ... ,XiL] - obserwacje ze zbioru rozpoznawalnego,
ak - parametry modelu,
I - funkcja wskaźnikowa.
Gdy zmienne X1, ... ,XL mają charakter metrycznych, to każdy z segmentów Rdest de

finiowany przez jego granice w przestrzeni XL w następujący sposób:

( )- L { (d) (g))I Xi E Rk - IT I \V kl ~ Xi/ ~ V kl
1=1

(6.10)

gdzie wartości vif) i vif) oznaczają odpowiednio górną oraz dolną granicę odcinka w i-tym
wymiarze przestrzeni.

Gdy zmienne X1, ... ,XLmają charakter niemetryczny, to podprzestrzeń R, można zdefi
niować jako:

L
I( X i E s, ) = IT I( Xi/ E Bkl )

l=l
(6.] 1)

gdzie: Bk1 to podzbiór zbioru kategorii zmiennej X1, tj. Bk1 s V1•

Punkty podziału vif), vif) lub zbiory łączonych wartości zmiennych nominalnych (Bkl)
są znajdowane w ten sposób, by dokonany podział poprawił jakość modelu.

Jeżeli zmienna zależna Y w modelu 6.9 jest mierzona na skalach mocnych, to ten mo
del jest modelem regresji, a jego graficzną postacią jest drzewo regresyjne. Parametry modelu
regresji obliczamy według wzoru:
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(6.12)

gdzie:
N(k) - liczba obserwacji znajdujących się w segmencie Ri,
Yi - wartości przyjmowane przez zmienną zależną w segmencie Ri.
Do oceny jakości podziału przestrzeni zmiennych objaśniających XL wykorzystuje się

wariancję zmiennej zależnej 133.

Zmienną zależną zdefiniowano jako łączne roczne wydatki poniesione przez gospo
darstwo domowe na wyjazdy turystyczne (wartości od 37 zł do 14 860 zł), natomiast zbiór
zmiennych niezależnych tworzyły:

1. predyktory jakościowe: płeć (kobieta, mężczyzna) i wykształcenie głowy gospo
darstwa domowego (co najwyżej podstawowe, zasadnicze zawodowe, średnie, wyższe), miej
sce zamieszkania (wieś, miasto poniżej 20 tys. mieszkańców, miasto od 20 do 99 tys. miesz
kańców, miasto od 100 do 199 tys. mieszkańców, miasto od 200 do 499 tys. mieszkańców,
miasto 500 tys. mieszkańców i więcej), typ biologiczny gospodarstwa domowego (małżeń
stwo bez dzieci, małżeństwo z dziećmi, gospodarstwo jednoosobowe, pozostałe);

2. predyktory ilościowe: wiek głowy gospodarstwa domowego, przeciętny miesięczny
dochód rozporządzalny gospodarstwa, liczba osób w gospodarstwie domowym, liczba wyjaz
dów, liczba podróży.

Do wyznaczenia drzew regresyjnych wykorzystano dwie procedury: CART i CHAID
oprogramowane w pakiecie Statistica® 8.0134

• Przystępując do budowy drzew przyjęto zało
żenia zaprezentowane w tabeli 6.21.

Tabela 6.21. Założenia przyjęte przy wyznaczaniu drzew regresyjnych

Założenia przyjęte Procedura CART Procedura CHAID
w procedurze model standardowy drzewo interakcyjneTJS model standardowy drzewo interakcyjne
Kryterium stopu przytnij według wariancji -

Minimalna liczność 30 30 30 30
Minimalna liczność 30 - 30
potomka -
Maksymalna liczba - 10 10 10
poziomów
Maksymalna liczba ]000 1000 - 1000
węzłów
Zródło: opracowanie własne.

133 Sposoby wyznaczania i własności miar wykorzystywanych do oceny jakości podziału przestrzeni zmien
nych są szeroko omówione w pracach [Gatnar 2001, 2008, Gatnar i Walesiak 2004].

134 W metodzie CHAID wybierany jest taki podział, który daje największą istotność sprawdzianu testu x2 li
czonego dla tablicy kontyngencji, opisującej podział przestrzeni na segmenty zawierające podzbiory zbioru
uczącego. Na każdym etapie podziału drzewa tworzy się tablicę kontyngencji, W której zestawia się zmienną
zależną i predyktor, a następnie dąży się do redukcji tabeli kontyngencji przez łączenie w dozwolony sposób
kategorii predyktora. Do oceny istotności statystycznej podziału wykorzystywana jest nierówność Bonferroniego
[Gatnar i Walesiak 2004]. Cechą charakterystyczną metody CART jest nadmierny rozrost drzewa i przycinanie
Poszczególnych gałęzi w celu redukcji opisu liści (przy nieznacznym wzroście błędu klasyfikacji). Pozwala to na
Porównanie modelu rozbudowanego i modelu ze zredukowaną liczbą węzłów. Sprawdza się, jaka jest różnica
między błędem klasyfikacji całego drzewa a błędem klasyfikacji drzewa z usuniętą gałęzią i wybiera się naj-
111niejszą różnicę. Drugą ważną zaletą tego algorytmu jest jednoczesne zestawienie kosztu resubstytucji (współ
czynnika błędu obliczonego ze zbioru uczącego) ze współczynnikiem błędu obliczonym na zbiorze testowym.

135 Korzystanie z drzew interakcyjnych pozwala na ręczne sterowanie wielkością i głębokością drzewa.
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Wykorzystując wspomniane procedury przy uwzględnieniu założeń z tabeli 6.21
otrzymano drzewa regresyjne o różnej strukturze. Wyniki struktur drzew regresyjnych dla
gospodarstw domowych seniorów zaprezentowano w tabeli 6.22. Za najlepsze uznano drzewo
regresyjne otrzymane z wykorzystaniem procedury CHAID model standardowy, które przed
stawiono na rysunku 6.6. Drzewo to uwzględnia, istotne z punktu widzenia prowadzonych
badań, predyktory, dzięki którym możliwe było merytoryczne scharakteryzowanie segmen
tów gospodarstw domowych ze względu na ich wydatki na wyjazdy turystyczne136

• Wyniki
segmentacji zamieszczono w tabeli 6.2~.

Tabela 6.22. Struktura drzew regresyjnych otrzymanych z wykorzystaniem procedury CART
i CHAID dla gospodarstw domowych seniorów

Struktura Procedura CART Procedura CHAID
drzewa model standardowy drzewo interakcyjne model standardowy drzewo interakcyjne
Liczba wę-
złów dzieło- 7 6 4 6
nych

1. dochód 1. dochód 1. liczba podróży
Kryterium 2. liczba podróży 2. liczba podróży I.dochód 'l. wykształcenie
podziału 3. wykształcenie 3. wykształcenie 2. miejsce zamiesz- 3. miejsce zamiesz-
węzłów 4. wykształcenie 4. wykształcenie kania kania
(od pierw- 5. liczba pracujących 5. miejsce zamieszka- 3. liczba podróży 4. wykształcenie
szego do 6. wiek nia 4. wykształcenie 5.dochódostatniego 7. miejsce zamieszka- 6.dochód 6. liczba wyjazdówwęzła) nia

Liczba wę-
złów końco- 8 7 8 9
wvch
Zródło: opracowanie własne.

136 R - · t ł h d ki .ezygnuJą~ z pozos a ~c rzew, erowano. się tym, że węzły końcowe w tych drzewach były wyzna-
czone na podstawie predyktorow, które powtarzały się przy różnych węzłach dzielonych.
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1417,22 zł
n =522

I I
s; 1167,00 zł s; 1757,00 zł

374,79 zł 927,36 zł
n= 52 (10%) n= 104 (20%)

I

r
dochód

...----_.....l_m_i_eJ_·sc_e zamieszkania 7
Wieś oraz miasta poniżej miasta powyżej 500 tys.

500 tys. mieszkańców mieszkańców
651,83 zł 1753,96 zł

n= 78 (14,9%) 11 =26 (5%)

I I
S:4425,86 zł >4425,86 zł

1399,18 zł 3468,80 zł
n= 312 (59,7%) n= 54 (10,3%)

I
liczb, podróży

= 1

745,78 zł
n= 70 (13,4%)

=2

1125,80 zł
n= 95 (18,2%)

I
>2

1886,99 zł
n= 147 (28,2%)

I
wykształcenie

,-----J__--~
co najwyżej średnie

1640,14 zł
n= 113 (21,6%)

7
wyższe

2707,38 zł
n= 34 (6,5%)

Rys. 6.6. Drzewo regresyjne dla miesięcznych wydatków poniesionych na wyjazdy turystycz
ne w gospodarstwach domowych seniorów wyznaczone procedurą standardowy mo
del CHAID (w nawiasach podano odsetki obliczone w stosunku do liczebności całej
próby)
Źródło: opracowanie własne na podstawie indywidualnych danych nieidentyfikowalnych,
udostępnionych przez GUS.

Tabela 6.23. Charakterystyka segmentów gospodarstw domowych seniorów ze względu na
ich wydatki na wyjazdy turystyczne

Przeciętne roczne wy- Liczebność segmentu
Charakterystyka segmentu datki na wyjazdy tury- (% badanej próby)styczne (zł)
Gospodarstwa domowe o miesięcznych docho- 374,79 52
dach nie wyższych niż 1167 zł (10,0%)
Gospodarstwa domowe mieszkające na wsi lub 78
w miastach do 499 tys. mieszkańców o rnie- 651,83 (14,9%)
sięcznych dochodach nie wyższych niż 1757 zł

-

Gospodarstwa domowe mieszkające w mia- .. 26
stach powyżej 500 tys. o miesięcznych docho- 1753,96 (5,0%)
dach nie wvższvch niż 1757 zł
Gospodarstwa domowe o miesięcznych docho-

745,79
70

dach do 4425,86 zł, w których odbyto jedną (13,4%)
podróż
Gospodarstwa domowe o miesięcznych decho-

1125,80
95

dach do 4425,86 zł, w których odbyto nie wię- (18,2%)
cei niż dwie podróże
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Tabela 6.23. Charakterystyka segmentów gospodarstw domowych seniorów ze względu na
ich wydatki na wyjazdy turystyczne (cd.)

Przeciętne roczne wy- Liczebność segmentuCharakterystyka segmentu datki na wyjazdy tury-
styczne (zł) (% badanej próby)

Gospodarstwa domowe o miesięcznych <locho-
dach do 4425,86 zł, w których odbyto więcej 1640,14 113
niż dwie podróże, a głowa gospodarstwa posia- (21,6%)
dała wykształcenie co najwyżej średnie
Gospodarstwa domowe o miesięcznych <locho-
dach do 4425,86 zł, w których odbyto więcej 2707,38 34
niż dwie podróże, a głowa gospodarstwa posia- (6,51 %)
dała wykształcenie wyższe
Gospodarstwa domowe o miesięcznych <locho- 3468,80 54
dach powyżej 4425,86 zł (10,3%)
Zródło: opracowanie własne.

Wykorzystanie drzew regresyjnych pozwoliło na wydzielenie segmentów gospodarstw
domowych, które znacząco różniły się pod względem poziomu przeciętnych miesięcznych
wydatków na wyjazdy turystyczne. Wysokość tych wydatków została najsilniej zdetermino
wana przez dochody gospodarstw. Istotnymi predykatorami okazały się również: miejsce za
mieszkania, liczba odbytych podróży i wykształcenie głowy gospodarstwa domowego.
Z przeprowadzonych badań wynika, że najliczniejszą grupę gospodarstw domowych senio
rów (ponad 21 %) stanowiły gospodarstwa o miesięcznych dochodach nieprzekraczających
4 425,86 zł, wydające na wyjazdy turystyczne przeciętnie w ciągu roku około 1 640 zł.

Najwyższe wydatki na wyjazdy turystyczne dotyczą gospodarstw o wysokich docho
dach (powyżej 4 425,86 zł), a następnie tych, w których głowa gospodarstwa ma wykształce
nie wyższe oraz znajdujących się w największych miastach (powyżej 500 tys. mieszkańców).



7. Globalne trendy demograficzne i ich wpływ na rozwój
turystyki

7 .1. Charakterystyka zmian demograficznych na świecie

Zmieniająca się struktura demograficzna świata jest uznawana za kluczową kwestię
dla przyszłości nie tylko turystyki, ale także dla wielu innych sektorów gospodarki 137. W tabeli
7.1 scharakteryzowano w formie syntetycznej podstawowe problemy demograficzne w regio
nach świata i wybranych krajach. Wynika z niej, że najważniejsze z nich to: wzrost liczby
ludności, spadek płodności, starzenie się społeczeństwa i wzrastająca średnia długość życia.

Tabela 7 .1. Podstawowe problemy demograficzne na świecie
Region/Kraj Charakterystyka problemów demograficznych
Swiat rosnąca średnia długość życia, przewaga kobiet, spadek płodności, wzrost liczby ludności z

5 do 8 miliardów (od 1990 do 2030 roku)
regiony

Europa
Azja

gwałtowny spadek płodności, starzenie się społeczeństwa, wysoki poziom migracji
wzrost populacji, szczególnie w takich krajach jak Indie i Chiny, stosunkowo wysoka płod
ność, duża skala urbanizacji

Ameryka Łacińska
i Karaiby

spadek płodności, umiarkowanie starzejące się społeczeństwo, wydłużanie się długości życia

Ameryka Północna:
USA i Kanada

spadek płodności, starzenie się społeczeństwa, znaczne różnice pomiędzy Stanami Zjedno
czonymi a Kanada, szczególnie w odniesieniu do długości życia: wysoki poziom migracji

Afryka wzrost liczby ludności, wysoka płodność, wysoka umieralność
wybrane kraje

Brazylia gwałtowny spadek płodności, wydłużanie średniej długości życia, duża różnica w trwaniu
życia mężczyzn i kobiet, populacja jest nadal młoda

Kanada rekordowo niskie współczynniki płodności poprawiają się nieznacznie, starzenie się ludno
ści, zrównanie długości życia mężczyzn i kobiet

Chiny płodność na stałym poziomie, starzenie się społeczeństwa, znaczny wzrost urbanizacji
Francja starzenie się populacji, podobnie jak w całej Europie, spadek a następnie wzrost płodności

do 1,85 w 2030 roku
Niemcy wzrost średniej długości życia, niska płodność
Indie płodność spada ale nadal jest powyżej wymiany, starzenie się społeczeństwa, wzrasta śred

nia długość życia, ale nadal jest ona poniżej 40 lat
Włochy niska płodność, starzenie się populacji
Japonia niska płodność i nadal spada, starzenie się społeczeństwa, przewiduje się, że najliczniejsze

będą grupy w wieku 55-59 i 80-84 lata
Holandia wzrost płodności i wzrost liczby mieszkańców
Rosja duża różnica między liczbą kobiet i mężczyzn, współczynnik feminizacji zmniejszy się z 88

do 84, płodność gwałtownie spada, ale przewiduje się jej wzrost; społeczeństwo starzeje się
nierównomiernie, nadal pozostaje młode, jednak przewiduje się istotny wzrost liczby osób
starszych do 2030 r.

Hiszpania po bardzo dużym spadku płodności (1,18) nastąpi nieznaczny wzrost, starzenie się populacji,
duża różnica w średniej długości życia mężczyzn i kobiet ·•
płodność po dużych spadkach w Jatach 70. i 90. wzrośnie i będzie wynosić w 2030 roku
1,85; liczba ludności w starszym wieku znacznie wzrośnie, w 2030 roku stopień urbanizacji

,___ wyniesie 92%

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone płodność osiągnęła maksimum w 2005 i 2010 roku, spadnie do 2030 roku do poziomu 1,85;
~ wzrasta średnia długość życia, ale różni się ona znacznie od Kanady i Europy.
-Zródło: opracowanie własne na postawie: Demogruphic Chanie and Tourism [2010, s. 6].

137 Zob. np. [Calvert] 977, Experts Committee EURAG... 1988, Scholefield 2000, Ehrman 2009].
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Według prognoz Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO) łączna liczba ludności
świata między 2010 i 2030 rokiem wzrośnie z ponad 6,9 miliarda do 8,3 miliarda, czyli
o około 20% (tab. 7.2).

Tabela 7.2. Liczba ludności świata (mln) w latach 1990-2030

Lata Liczba ludności 1990 = 100 2010 = 100
1990 5290 100,00 76,57
1995 5713 108,00 82,69
2000 6115 115,60 88,51
2005 6512 123,10 94,25
2010 6909 130,60 100,00
2015 7302 138,03 105,69
2020 7675 145,09 111,09
2025 8012 151,46 115,96
2030 8309 157,07 120,26
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Demographic Change and Tourism [2010].

Wzrost ten nie będzie się rozkładał równomiernie na całym świecie, a to oznacza, że
poszczególne regiony rozwijać się będą w różnym tempie. Jednocześnie szacuje się, że liczba
ludności Europy spadnie o około 1 %, podczas gdy w obu Amerykach i Azji nastąpi jej wzrost
odpowiednio: o 17 i 18%. Wzrost liczby ludności w Azji będzie głównie spowodowany jej
wzrostem w Indiach (17,6%) i Chinach (17,9%). Oczekuje się, że największy wzrost będzie
dotyczył ludności Afryki i wyniesie aż 47%. Na rysunku 7.1 przedstawiono w sposób gra
ficzny kształtowanie się liczby ludności świata według regionów.

□ Azja a Europa b Ameryka Południowa i ŚrodkowoAmeryka Północna■ Pozostałe rejony
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13-ys. 7.1. Liczba l_udności świata wra~ z prognozą na lata 1990-2030 (tys.)
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Rocznik Statystyki Międzynarodowej [201 O, s. 46], Rocznik
Demograficzny [2010, s. 461].

Do roku 2030 procentowy udział ludności na poszczególnych kontynentach ulegać
będzie stopniowym zmianom. W dalszym ciągu największy będzie udział Azji w ogólnej
liczbie ludności świata (rys. 7.2). Spadek liczby ludności w Europie znamionować będzie
zjawisko starzenia się społeczeństwa, jakkolwiek nie będzie temu towarzyszyć dramatyczny
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wzrost populacji powyżej 50. roku życia. W tym samym okresie przeciętna długość życia
w Azji będzie wynosiła około 45 lat i będzie ona znacznie niższa niż w Europie, Ameryce
Północnej czy Japonii.
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Rys. 7.2. Rozmieszczenie ludności świata według regionów w: 1990, 2010 i 2030 roku(%)
Źródło: opracowanie własne na postawie: Demographic Change and Tourism [2010].

Płodność i średnie dalsze trwanie życia to dwa najważniejsze czynniki wpływające na
światową demografię. W wielu regionach świata występuje spadek płodności. Biorąc pod
uwagę wzrost liczby ludności i średniego trwania życia, a także rozwój medycyny i związany
z tym spadek umieralności niemowląt, prognozy ONZ zakładają, ż~ przeciętny współczynnik
dzietności będzie wynosił około 1,85 dziecka na kobietę [Demographic Change and Tourism
2010, s. 3].

Średnia długość życia rośnie z roku na rok od dziesięcioleci w większości krajów
świata i jest to tendencja, która będzie kontynuowana (tab. 7.3) 138

138 W niektórych krajach afrykańskich cierpiących z powodu epidemii AIDS średnia długość życia drastycz
nie spada.
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Tabela 7.3. Rzeczywista i oczekiwana średnia długość życia na świecie w okresach pięciolet
nich (w latach)

Lata Ogółem Mężczyźni Kobiety
1985-1990 63,2 61,2 65,2
1990-1995 64,0 61,9 66,2
1995-2000 65,2 63,0 67,4
2000-2005 66,4 64,2 68,6
2005-2010 67,6 65,4 69,8
2010-2015 68,9 66,7 71,1
2015-2020 70,1 67,9 72,3
2020-2025 71,1 68,9 73,4
2025-2030 72,1 69,9 74,4

Zródło: opracowanie własne na podstawie: Demographic Change and Tourism [2010].

Prognozy ONZ wskazują na dalszy wzrost średniej długości życia we wszystkich kra
jach rozwiniętych i krajach rozwijających się. Konsekwencją osiągnięć w dziedzinie medycy
ny, a co za tym idzie poprawą zdrowia i standardu życia będzie zjawisko długowieczności.

' Najdłużej będą żyli mieszkańcy Ameryki Północnej i Kanady, a najkrócej mieszkańcy Azji
(tab. 7.4-7.6). Na wszystkich kontynentach średnia długość życia kobiet będzie wyższa od
średniej długości życia mężczyzn.

Tabela 7.4. Rzeczywista i oczekiwana średnia długość życia na świecie w okresach pięciolet
nich w regionach świata (w latach)

Lata Ogółem Europa Azja Ameryka Łacińska Ameryka Północna
i Karaiby (USA i Kanada)

1985-1990 63,2 72,8 62,7 67,1 76,0
1990-1995 64,0 72,6 64,2 68,9 76,8
1995-2000 65,2 73,1 65,9 70,7 78,1
2000-2005 66,4 73,8 67,6 72,1 79,0
2005-2010 67,6 75,1 . 68,9 73,4 79,9
2010-2015 68,9 76,1 68,9 74,5 80,6
2015-2020 70,] 77,1 71,5 75,6 81,2
2020-2025 71,1 78,l 72,6 76,5 81,8
2025-2030 72,1 78,9 73,6 77,3 82,2

Zródło: opracowanie własne na podstawie: Demographic Change and Tourism [2010].

Tabela 7.5. Rzeczywista i oczekiwana średnia długość życia mężczyzn na świecie w okresach
pięcioletnich (w latach)

Lata Ogółem Europa Azja Ameryka Łaciń- Ameryka Północna
ska i Karaiby (USA i Kanada)

1985-1990 61,2 69,0 61,5 63,9 72,6
1990-1995 61,9 68,3 62,8 65,6 73,6
1995-2000 63,0 68,9 64,3 67,4 75,5
2000-2005 64,2 69,6 65,9 68,9 76,5
2005-2010 65,4 71, 1 67,1 70,2 77,6
2010-2015 66,7 72,3 68,4 71,3 78,4
2015-2020 67,9 73,5 69,6 72,4 79,1
2020-2025 68,9 74,6 70,6 73,4 79,6
2025-2030 69,9 75,6 71,6 74,2 80,0

Zródło: opracowanie własne na podstawie: Demovaohic Change and Tourism [2010].
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Tabela 7.6. Rzeczywista i oczekiwana średnia długość życia kobiet na świecie w okresach
pięcioletnich (w latach)

Lata Ogółem Europa Azja Ameryka Łacińska Ameryka Północna
i Karaiby (USA i Kanada)

1985-1990 65,2 76,5 64,0 70,5 79,3
1990-1995 66,2 76,8 65,7 72,3 79,9
1995-2000 67,4 77,3 67,5 74,1 80,6
2000-2005 68,6 78,0 69,3 75,5 81,4
2005-2010 69,8 79,] 70,8 76,7 82,1
2010-2015 71,] 79,9 72,3 77,7 82,8
2015-2020 72,3 80,7 73,5 78,7 83,4
2020-2025 73,4 81,4 74,7 79,6 83,9
2025-2030 74,4 82,1 74,7 80,4 84,5

Zródło: opracowanie własne na podstawie: Demographic Change and Tourism [2010).

Kolejną ważną kwestią w demografii jest zmieniająca się struktura wieku ludności,
a w szczególności starzenie się ludności na całym świecie. Na rysunku 7 .3 przedstawiono
zmiany w strukturach wieku w· wybranych krajach świata od 1990 do 2030 roku 139. Uwagę
zwracają szczególnie dwa końce wykresu: z lewej strony podkreślona jest wyjątkowo duża
liczba dzieci w wieku 0-4 lata w Indiach w 1990 roku, z drugiej zaś ukazano bardzo szybkie
starzenie się ludności w Japonii140

• W 2030 roku udział ludności w wieku 80 lat i więcej bę
dzie w tym kraju zdecydowanie wyższy, w porównaniu z innymi krajami świata.
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Rys. 7.3. Zmiana struktur wieku w wybranych krajach świata w lątach 1990-2030
Źródło: Demographic Change and Tourism [201 O, s. 17].

139 Rysunek przedstawia graficzną prezentację powiązań wariantów grup wiekowych, wybranych krajów
świata i lat] 990-2030. Mapę powiązań otrzymano na podstawie wyników analizy korespondencji.

140 Jeszcze w l 950 roku przeciętny Japończyk żył krócej od Polaka. Obecnie Japończycy dzierżą prym
\V długości życia na świecie [Paradysz 2012, s. 21].
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W tabeli 7.7 pokazano przewidywany wzrost liczby osób w wieku 60 lat i więcej
w wybranych krajach świata w 2010 roku, w porównaniu z 1996 rokiem. We wszystkich kra
jach nastąpił wzrost populacji starszych w ogólnej liczbie ludności i wyniósł on od 14% we
Włoszech do 62% w Republice Korei i Malezji. Z kolei największy liczebny wzrost odnoto
wano w Chinach, USA i Japonii.

Tabela 7.7. Dynamika liczby ludności w wieku 60 lat i więcej w 2010 roku, w porównaniu
z 1996 rokiem w wybranych krajach świata

Kraj Wzrost liczby ludności w 2010 roku, Liczba ludności w 2010 rokuw porównaniu z 1996
mln % (mln)

Chiny 41,4 35 161
USA 11,8 27 55
Japonia 11,3 43 38
Brazylia 5,5 47 17
Niemcy 3,1 18 20
Republika Korei 2,6 62 7
Włochy 1,8 14 14
Francja 1,8 15 14
Kanada 1,8 37 ., 7
Wielka Brytania 1,5 12 14
Australia 1,1 39 4
Afryka Południowa 0,9 36 3
Malezja 0,8 . 62 2
Holandia 0,7 24 4
Szwajcaria 0,3 21 2
Szwecja 0,3 15 2
Austria 0,3 19 2
Singapur 0,1 33 1
Zródło: Changes in Leisure Time... [1999, s. 116].

W tabeli 7.8 przedstawiono dynamikę zmian udziału ludności w poszczególnych gru
pach wiekowych w przedziałach dwudziestoletnich. Wynika z niej, że rośnie i w dalszym
ciągu będzie rosłaliczba osób starszych w ogólnej liczbie ludności. Najwięcej seniorów za
mieszkuje i zamieszkiwać będzie USA i Kanadę. Tam też występuje największy odsetek
,,długowiecznych", czyli osób, które ukończyły 90 lat.

Tabela 7.8. Udział ludności według grup wiekowych w: 1990, 2010, 2030 roku(%)
Wiek Europa Azja Ameryka Łacińska Ameryka Północna

i Karaib" (USA i Kanada)
1990 2010 2030 1990 2010 2030 1990 2010 2030 1990 2010 2030

0-4 6,7 5,7 5,0 12,5 8,8 6,8 12,5 9,0 6,7 6,5 6,0 5,5
5-9 6,9 6,7 5,7 11,2 8,7 7,0 12,2 9,3 6,8 6,2 5,9 5,7
10-14 6,9 6,9 6,8 10,2 8,7 7,3 11,4 9,3 7,0 6,3 6,1 5,7
15-19 7,2 6,9 7,0 10,3 9,0 7,4 10,4 9,1 7,2 6,8 6,8 5,7
20-24 7,3 7,1 6,9 9,8 9,1 7,3 9,3 8,8 7,3 7,2 6,9 5,9
25-29 7,8 7,3 7,1 8,5 8,2 7,2 8,4 8,4 7,5 7,8 6,9 5,9
30-34 7,8 7,7 7,3 7,2 7,4 7,2 7,1 7,8 7,5 7,9 6,7 6,2
35-39 7,4 7,7 7,7 6,6 7,5 7,4 6,1 7,1 7,3 7,5 6,7 6,8
40-44 6,7 7,2 7,6 5,1 7,1 7,4 4,9 6,4 7,0 7,1 7,0 6,7
45-49 5,4 6,5 7,1 4,1 6,0 6,6 4,0 5,8 6,7 6,9 7,8 6,5
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Tabela 7.8. Udział ludności według grup wiekowych w: 1990, 2010, 2030 roku(%) (cd.)
Wiek Europa Azja Ameryka Łacińska Ameryka Północna

i Karaibv (USA i Kanada)
1990 2010 2030 1990 2010 2030 1990 2010 2030 1990 2010 2030

50-54 6,3 5,2 6,3 3,8 5,0 5,9 3,4 4,9 6,2 6,2 7,4 6,2
55-59 5,4 5,9 5,0 3,3 4,5 5,8 2,8 4,0 5,5 5,5 6,5 5,9
60-64 5,5 5,1 5,6 2,6 3,2 5,3 2,4 3,1 4,8 5,0 5,6 5,8
65-69 4,4 4,9 4,6 2,0 2,4 4,2 1,8 2,4 4,1 4,1 4,1 6,1
70-74 2,7 3,8 4,2 1,3 1,9 3,0 1,3 1,8 3,2 3,2 3,1 5,4
75-79 2,8 2,2 3,0 0,8 1,3 2,2 0,9 1,3 2,3 2,5 2,5 4,2
80-84 1,8 1,9 1,5 0,4 0,7 1,2 0,5 0,8 1,4 1,7 1,9 3,0
85-89 0,8 0,9 1,0 0,1 0,3 0,5 0,2 0,4 0,7 1,0 1,2 1,6
90-94 0,2 0,3 0,4 0,04 0,1 0,2 0,07 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7
95-99 0,04 0,05 0,07 0,01 0,02 0,1 0,01 0,05 0,1 0,1 0,3 0,3
100+ 0,00 0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,04 0,02 0,03 0,06
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Demographic Change and Tourism [2010].

W dalszym ciągu będzie· wzrastać udział ludności miejskiej na świecie (tab. 7 .9). Pro
gnozuje się, że w 2030 roku wskaźnik urbanizacji osiągnie 60%.

Tabela 7.9. Udział ludności miejskiej na świecie w latach 1990-2030 (%)
Lata Udział ludności(%)
1990 43
1995 45
2000 47
2005 49
2010 51
2015 53
2020 55
2025 57 r
2030 60

Zródło: Demographic Change and Tourism [2010, s. 65).

Współcześnie ludzie żyją nie tylko dłużej, ale i zdrowiej. Potwierdzają to liczne bada
nia naukowe, m.in. sporządzony w 2001 roku raport dotyczący zdrowia w 191 krajach świata
lMathcrs i in. 1999, s. 685-691]. Na całym świecie tylko około 16% osób będących w wieku
70 lat określa swój stan jako zły lub bardzo zły. W krajach rozwiniętych ten odsetek jest jesz
cze niższy i wynosi około 8% - od 3% w Kanadzie do 12% w Niemczech. Inaczej to wygląda
w krajach rozwijających się, w Azji wynosi on 18% (zaledwie 9% w Singapurze i na Filipi
nach), 10% w Brazylii i Meksyku, aż 32% w Republice Południowej Afryki. Natomiast
w takich państwach jak Rosja i Turcja osiąga aż 35%. Jedynie 8% Rosjan w wieku 70 lat
i więcej określa swój stan zdrowia jako dobry lub bardzo dobry, podczas gdy np. w Wielkiej
Brytanii tak twierdzi prawie trzy czwarte osób w tym wieku.
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7.2. Wpływ zmian demograficznych na rozwój turystyki. Tendencje
rozwoju turystyki światowej

k najbliższych kilkudziesięciu latach zajdą poważne zmiany wywołane przez prze
miany demograficzne, z którymi będzie musiał zmierzyć się świat. Zasadniczo przemiany te
polegać będą na wzroście liczby ludności i zmianach struktury wieku spowodowanych zróż
nicowanymi wskaźnikami płodności i znacznie lepszą opieką zdrowotną. Poza tym istotne
będą globalne ruchy ludności - albo ze środowisk wiejskich do miast wewnątrz poszczegól
nych krajów, albo związane z migracją między krajami. Wreszcie istnieją i będą pogłębiać się
istotne zmiany wartości, postaw i stylów życia, na które bezpośredni wpływ mają niektóre
zmiany zjawisk demograficznych.

Wymienione powyżej zmiany w dynamice i strukturze procesów demograficznych
będą mieć istotny wpływ na rozwój turystyki w nadchodzących dziesięcioleciach. Będą one
wpływać zarówno na rodzaje podróży odbywanych przez turystów, kraje ich pochodzenia,
kierunki podróży, jak i rodzaje zakwaterowania141. k ostatnich latach mamy do czynienia
z rosnącą dynamiką publikacji, które poruszają te problemy142. Poniżej omówiono najistot
niejsze aspekty zmian demograficznych i ich wpływ na rozwój turystyki.

Wzrost liczby i starzenie się ludności w aspekcie rozwoju turystyki

Wzrost liczby ludności będzie wpływał na znaczne zwiększenie podróży zagranicz
nych143. W 2000 roku w międzynarodowych podróżach uczestniczyło 11,5 osób na 100
mieszkańców. Oczekuje się, że w 2030 roku liczba podróżujących wzrośnie do 20 osób na
100 mieszkańców [Demographic Change .... 2010, s. 3]. Zmieniająca się struktura wieku lud
ności, a w szczególności jej starzenie się, na całym świecie przyczyni się do wzrostu udziału
w turystyce osób w starszym wieku. Oznacza to, że firmy oferujące pakiet usług turystycz
nych będą w coraz większym zakresie musiały uwzględniać potrzeby i preferencje tej grupy
wiekowej. Wpłynie to w sposób istotny na oferowane usługi noclegowe, sposoby organizacji
podróży, organizacji wycieczek i rejsów, czas ich oferowania144 oraz politykę cenową.

141 Jednak nie wszystkie zmiany w obrębie zjawisk demograficznych będą wywierać istotny wpływ na roz
wój turystyki. Dotyczyć to będzie przede wszystkim dużych segmentów rynku, np. ludzi starszych lub podróżu
jących singli, którzy wymagają odrębnego potraktowania. Potwierdzenie tego poglądu można znaleźć w raporcie
niemieckiego Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii, The /mpact of Demographic Change on
Tourism and Conclusionsform Tourism Policy, Berlin 2009.

142 Por.: [Arnaschus 1996, Javalagi i in. 1992, Lieux i in. 1994, Lohman i Merzbach 1998, Hensel ] 998,
Mueller 2001, Nazareth 2007, Glover i Prldeaux, 2009, s. 25-37]. Na zlecenie Światowej Organizacji Turystyki
(UNWTO) i Europejskiej Komisji Turystyki (ETC) został przygotowany raport, który miał odpowiedzieć na trzy
zasadnicze pytania [Demographic Change... 2010]: 1. Jakie są główne tendencje demograficzne na świecie?
2. Jakie są główne tendencje na dużych i rozwijających się rynkach turystycznych? 3. Jaki wpływ mają zmiany
demograficzne na popyt w turystyce i zachowania turystyczne ludzi na świecie? Raport koncentruje się na głów
nych zagadnieniach dotyczących zmian demograficznych i stara się określić ich wpływ na styl życia konsumen
tów - turystów, a mianowicie: wzrost liczby ludności i starzenie się społeczeństw; skład gospodarstwa domowe
go i kierunki wyjazdów turystycznych; migracje.

143 Przy czym należy zauważyć, że światowy ruch turystyczny charakteryzuje wysoki stopień koncentracji
przestrzennej. Nie rozkłada się on równomiernie na wszystkie regiony turystyczne naszego globu. Region euro
pejski skupia na swoim obszarze ponad 50% wszystkich podróży międzynarodowych [Bąk 2004, s. 72-73].

144 Na przykład będzie możliwe większe uniezależnienie turystyki od letnich wakacji szkolnych.
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Nasilająca się tendencja starzenia społeczeństw dotyczy przede wszystkim Europy
i krajów wysoko rozwiniętych. W krajach rozwijających się odmienna struktura wiekowa
sprawia, że przeciętny wiek populacji utrzymuje się na dużo niższym poziomie, przy czym
należy pamiętać, że ludność krajów rozwijających się stanowi proporcjonalnie większą część
ludności świata, dlatego już obecnie odgrywa ona istotną rolę w kształtowaniu się popytu na
usługi turystyczne na świecie. Rodzi to potrzebę dostosowania popytu na usługi w zakresie
zorganizowanych imprez turystycznych, mających na celu zaspokojenie oczekiwań podróż
nych z bardziej tradycyjnych lub konserwatywnych kultur. Należy sądzić, że mniej będzie
turystów zainteresowanych hedonistycznymi ofertami, a więcej historią i kulturą niż to było
widoczne w ostatnich latach w turystyce europejskiej i północnoamerykańskiej. Może rów
nież być konieczna reorganizacja oferty turystycznej uwzględniająca dużą liczbę młodych par
z Azji i Ameryki Południowej, ze względu na skłonność ludzi z kontynentów o odrębnej kul
turze do zawierania małżeństw w młodszym wieku niż jest to w zwyczaju w Europie i Ame
ryce Północnej. Ponadto szybki rozwój turystyki w krajach Trzeciego Świata będzie mieć
wpływ na budowę obiektów infrastrukturalnych w państwach, z których pochodzą emigranci.

Następstwa wymienionych wyżej procesów dla branży turystycznej będą przejawiać
się w tym, że:

1. Populacje w krajach rozwiniętych starzeją się i dlatego należy zwrócić większą
uwagę na potrzeby starszych turystów, którzy mogą być w przyszłości znacznie sprawniejsi
fizycznie i wyglądać dużo młodziej.

2. Turyści z krajów rozwijających się mogą być młodsi oraz posiadać potrzeby
różniące się od potrzeb starszych turystów.

3. Może to oznaczać konieczność dokonywania trudnych wyborów dla ośrodków
turystycznych w odniesieniu do marketingu, komunikacji i proponowanych produktów. Czy
zdecydują się one na przyciągnięcie mniej zasobnych z natury rzeczy starszych czy młodych
turystów? Lub może postarają się przyciągnąć wszystkich, ryzykując, że nie spełnią w pełni
oczekiwań ani jednych, ani drugich?

4. Dla ośrodków turystycznych równoważenie potrzeb różnych grup wiekowych
z różnych kultur może być źródłem przewagi konkurencyjnej.

5. Stanowić to będzie także wyzwanie dla marketingu i komunikacji w turystyce,
które muszą wyjść naprzeciw potrzebom młodych, mniej doświadczonych turystów z rynków
rozwijających się oraz potrzebom doświadczonych turystów z krajów rozwiniętych.

6. W przypadku transportu i zakwaterowania różnice między tworzeniem produktów
i usług dla starszych i młodszych turystów mogą nie być tak istotne. Rozwiązania, które biorą
Pod uwagę potrzeby starszych turystów, w tym też tych o ograniczonej sprawności fizycznej
(np. zapewniających ułatwienie obsługi w korzystaniu z bazy noclegowej, zwiedzaniu
rnuzeów, transporcie), mogą zacząć być postrzegane jako przykłady rozwiązań korzystnych
dla wszystkich.

7. Starzenie się społeczeństw może ograniczyć w przyszłości rozwój tych, które
Zaliczane są do bardziej ekstremalnych rodzajów turystyki.

Z uwagi na rosnący udział podróżujących osób starszych zaistniała potrzeba rozwoju
niszowej do tej pory sfery usług wspomagającej podróżowanie osób starszych, w tym także
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o ograniczonej sprawności. Europejskie biura podróży uruchomiły kampanie na rzecz obsługi
takich osób. Komisja Europejska opracowała projekt OSSATE145

, którego celem jest stwo
rzenie nowych międzynarodowych e-usług w Europie, które ułatwią znalezienie informacji na
temat dostępności miejsc turystycznych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich ro
dzin. Usługa jest oferowana za pośrednictwem Internetu i telefonów komórkowych. Projekt
OSSATE ma dwa aspekty. Pierwszy ma na celu promowanie dostępności i przystosowania
infrastruktury do osób starszych i niepełnosprawnych podróżujących po Europie oraz zwró
cenie uwagi na przyjazne traktowanie gości z określonymi problemami, drugi - rozpo
wszechnianie informacji na temat takich usług w Europie.

Wzorce takich usług opracowały organizacje turystyczne Grecji i Wielkiej Brytanii
w 2005 roku. W państwach członkowskich UE jest około 45 milionów obywateli w różnym
wieku, którzy są niepełnosprawni i nie mogą podróżować ze względu na brak dostępnych dla
nich środków transportu oraz przyjaznych miejsc zakwaterowania. Biorąc pod uwagę starze
nie się populacji w krajach uprzemysłowionych, należy się spodziewać, że w kolejnych 30
latach znacząco wzrośnie popyt na bazę noclegową dostosowaną do potrzeb osób starszych
i niepełnosprawnych. Wiek i choroby przewlekłe nie powinny być barierą powstrzymującą od
podróżowania i zwiedzania innych krajów lub regionów Europy. Europejskie organizacje kon
sumenckie twierdzą, że przedsiębiorstwa turystyczne, które dostosują się do wymogów szcze
gólnie wymagających klientów, będą miały znaczną przewagę na rynku usług turystycznych.

Długość życia

Jak wynika z wcześniej przytoczonych danych, średnia długość życia wykazuje ten
dencję wzrostową na całym świecie. W krajach rozwijających się jest to spowodowane (po
dobnie jak było to w krajach rozwiniętych w ubiegłym stuleciu) przez zmniejszenie się umie
ralności wśród niemowląt. k krajach rozwiniętych czynnikiem wpływającym na przedłużenie
życia jest postęp w zwalczaniu chorób zakaźnych oraz chorób wieku dojrzałego (np. raka).
Można założyć, że kraje rozwijające się będą podążały w tym kierunku przez najbliższych 20
lat. Oczywiście, wzrost średniej długości życia, zmieniający zarówno wielkość, jak i strukturę
wiekową ludności świata, niesie za sobą także implikacje dla branży turystycznej. Można je
scharakteryzować następująco:

1. Wzrost długości życia oznacza, że wzrasta liczba potencjalnych starszych turystów
z dotychczasowych rynków w krajach rozwiniętych. Potrzeb tych konsumentów może być
wiele, należy do nich m.in. potrzeba bliskości opieki medycznej (jest to ważne ze względu na
prognozowany w przyszłości wzrost takich dolegliwości jak otyłość i alergie).

2. Rozwój telemedycyny powinien ułatwić podróże i uprawianie turystyki starszym
(i młodszym) turystom z przewlekłymi schorzeniami - ale od turystów tych w przyszłości bę
dzie się oczekiwać posiadania dostępu do rzetelnych informacji i technologii komunikacyjnych.

3. Obecnie znacznie mniej starszych konsumentów ma dostęp do Internetu i korzysta
z najnowszych mobilnych urządzeń komunikacyjnych. W najbliższych ] 0-20 latach zmieni
się to radykalnie, przy czym bardziej obyci z nowoczesną techniką starsi konsumenci będą

145 http://www.ossate.org/ (data dostępu: 12.08.2011).
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wykorzystywali najnowsze osiągnięcia techniczne w każdym aspekcie związanym z turystyką
- od wyszukiwania ofert przez dokonanie zakupu.

4. Starsi turyści będą mieli „młodsze" nastawienie na korzystanie z atrakcji turystycz
nych niż poprzednie pokolenia seniorów w tym wieku i mogą okazać się śmielsi, bardziej
skłonni do podejmowania ryzyka i żądni nowych doświadczeń.

5. Należy jednak liczyć się z tym, że większa ich liczba będzie borykała się z niewiel
kimi ułomnościami (np. trudności we wchodzeniu po schodach itp.). Zarówno organizatorzy
zakwaterowania, jak i transportu w branży turystycznej, będą musieli to uwzględniać przy
projektowaniu obiektów i szkoleniu personelu.

6. Starsi turyści (przynajmniej wtedy, gdy nie opiekują się swoimi wnukami) będą
mieli większą niż młodsze osoby dorosłe swobodę podróżowania poza okresem wakacji
szkolnych. To może pomóc zmienić tradycyjną sezonowość niektórych form wypoczynku.

7. Długowieczność znaczącej części potencjalnych turystów powinna wydłużyć
okres, w którym ludzie aktywnie podróżują i uprawiają turystykę. Pozwoli to rozwinąć sku
teczne techniki marketingowe, które skierowane będą do turystów z różnych przedziałów
wiekowych. Przydatne może okazać się wprowadzenie tzw. programów lojalnościowych,
które obejmą różne sektory rynku usług turystycznych.

8. Przechodzenie przez różne „etapy życia" i uczczenie najważniejszych wydarzeń
w życiu ludzi może stać się bardziej istotnym czynnikiem determinującym kształtowanie się
potrzeb i pragnień potencjalnych turystów niż tylko sam ich wiek. Skoro ludzie żyją dłużej
i są czynnymi uczestnikami wielu procesów społecznych (takich jak rozwód, zakładanie dru
giej rodziny, większy dostęp do edukacji, rozwój kariery zawodowej), to ma to wpływ na po
jawianie się coraz to nowych i zróżnicowanych potrzeb. W tych okolicznościach segmentacja
ze względu na wiek będzie mniej użytecznym wskaźnikiem prawdopodobnych potrzeb tury
stów niż wskaźniki uwzględniające etapy życia, na jakim się oni znajdują, lub to, jakie naj
nowsze wydarzenia zaszły w ich życiu.

Skład gospodarstwa domowego i struktura rodziny

Skutki dłuższego życia oraz zmniejszenia płodności są znaczące. Po pierwsze, struktu
ra rodziny staje się wydłużona, a jednocześnie węższa - zmienia się z bardziej „poziomej",
o mniejszej liczbie pokoleń, w bardziej „pionową" strukturę o większej liczbie pokoleń. Jeżeli
dodać do tego inne zmiany społeczne, takie jak wzrost liczby rozwodów w niektórych częściach
świata lub dłuższy (a w niektórych przypadkach nowy) okres pozostawania bez partnera, poja
Wiają się nowe grupy podróżnych. Zmiany i bardziej przejściowe etapy w życiu rodziny wska
zują na potencjalny wzrost w turystyce singli. Może pojawić się więcej międzypokoleniowych
grup turystycznych (dziadków i wnuków) oraz wielopokoleniowych grup rodzinnych.

Następstwa zarysowanych procesów dla turystyki mogą byćnastępujące:
1. Sektor turystyczny będzie musiał przygotować odpowiednią ofertę dla coraz bar

dziej zróżnicowanych gospodarstw domowych i rodzin (wielopokoleniowe, więcej singli,
Więcej „drugich" rodzin itp.), aby uwzględnić ich nowe potrzeby i pragnienia.
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2. Transport może odpowiedzieć na nowe potrzeby, oferując np. pakiety biletów (,,bi
let rodzinny" dla trzech pokoleń) i nowe usługi w celu wsparcia potrzeb rozwiedzionych ro
dziców i osób samotnie wychowujących dzieci.

3. Baza noclegowa powinna oferować bardziej elastyczne formy zakwaterowania (np.
sąsiadujące pokoje przystosowane do potrzeb trzech pokoleń). Ceny zakwaterowania należy
dostosować do rozwijających się rynków singli. Może to obejmować bardziej atrakcyjne ceny
dla osób samotnych lub lepszą opiekę nad dziećmi dla rodziców samotnie wychowujących
dzieci w hotelach i kurortach.

4. Grupy wielopokoleniowe i o różnej liczebności wymuszą również położenie więk
szego nacisku na szkolenie pracowników, którzy powinni skoncentrować działania na prze
widywanie potrzeb i zwiększenie wrażliwości kulturowej w stosunku do nowych grup po
dróżnych.

5. Kluczowym wyzwaniem dla tych, którzy świadczą usługi na rzecz podróżujących
zarówno grup wielopokoleniowych, jak i singli, będzie wyczucie, kiedy ich klienci potrzebują
zorganizowanej rozrywki (wewnątrz lub poza ich grupą), a kiedy chcą mieć trochę czasu tyl
ko dla siebie (z dala od grupy i/lub rodziny). Turyści podróżujący samotnie mogą mieć ochotę
uczestniczenia w zajęciach grupowych, podczas gdy osoby podróżujące w dużych grupach
z pewnością docenią możliwość spędzenia trochę czasu w samotności.

6. Wzrost rynku singli daje duże możliwości rozwoju turystyki opartej na edukacji
i turystyki „zainteresowań", ponieważ oferty tego rodzaju zwykle zyskują akceptację samot
nie podróżujących turystów.

7. Pojawiają się również nowe, atrakcyjne dla sprzedawców usług turystycznych,
segmenty rynkowe (np. rynek osób o orientacji homoseksualnej), które mają szczególnie wy
czulony gust i poczucie stylu, a jednocześnie charakteryzują się stosunkowo wysokimi do
chodami rozporządzalnymi).

Rozmieszczenie populacji

Istnieją dwa ważne aspekty rozmieszczenia populacji: po pierwsze - coraz większy
udział procentowy ludzi zamieszkujących w krajach rozwijających się, i odwrotnie zmniejsza
jący się odsetek w szczególności w Europie, a po drugie -- globalne zjawisko przenoszenia się
ludzi z obszarów wiejskich do społeczności miejskich.

Następstwa dla turystyki tom.in.:
1. Zmiana rozkładu populacji na całym świecie (wraz ze zmianami rozkładu sił w go

spodarce światowej) spowoduje wzrost znaczenia turystów z Azji dla rynku europejskiego.
Wymaga to, we wszystkich elementach branży, wykazania wrażliwości na kulturowe i reli
gijne potrzeby tych turystów.

2. Wzrost liczby ludności miejskiej jest zjawiskiem pozytywnym dla turystyki, po
nieważ dane statystyczne wskazują, że mieszkańcy miast mają większą skłonność do podró
żowania niż osoby mieszkające na obszarach wiejskich.

3. Wśród mieszkańców miast w krajach rozwiniętych doświadczenia życia w mieście
mogą wytworzyć popyt na zakosztowanie uroków turystyki wiejskiej (żeby zmienić scenerię
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i tempo życia). Można oczekiwać, że dla tych grup szczególnie atrakcyjne będą produkty tu
rystyczne, które oferują element „powrotu do natury" (na przykład wypoczynek w gospodar
stwach wiejskich umożliwiających kontakt z realiami produkcji żywności).

4. Może również zaistnieć rynek na zamianę domów miejskich na wiejskie i odwrotnie.
5. Mieszkańcy krajów rozwijających się podczas swoich podróży do Europy po raz

pierwszy nadal będą częściej odwiedzać miasta i angażować się w tradycyjne zwiedzanie oraz
zakupy. Niemniej z upływem czasu turyści z tamtych regionów staną się bardziej doświad
czeni i oczekiwać będą bardziej zaawansowanych form wypoczynku.

Migracja

Inny bardzo ważny aspekt dotyczący przemieszczania się ludzi pomiędzy krajami
i kontynentami związany jest z wpływem procesów globalizacji. Migracja jest zjawiskiem
znanym od zarania historii świata, jednak ruchy migracyjne nabrały przyspieszenia w ostat
nich 40 latach. W niektórych regionach jest to szczególnie widoczne. Do rejonów świata
przeżywających istotnie zwiększony napływ imigrantów należy zaliczyć między innymi: Sta
ny Zjednoczone, Bliski Wschód oraz Europę. W tabeli 7.10 przedstawiono 10 krajów świata
przyjmujących najwięcej imigrantów, przy czym zdecydowany prym w tym względzie wiodą
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Na całym świecie w 2005 roku migrujący stanowili
3% całkowitej liczby ludności, odsetek ten nie uległ praktycznie zmianie od 1990 roku. Jeżeli
nawet przez najbliższe 20 lat ten wskaźnik się utrzyma na dotychczasowym poziomie, to przy
rosnącej liczbie ludności świata oznaczać to będzie, że w 2030 roku przybędą 42 miliony do
datkowych migrantów.

Tabela 7.10. Kraje z największą liczbą migrujących w 2005 roku

Kraj
Liczba imigrantów Udział imigrantów Ranga

(tys.) (%)
USA 38,355 20,2 1
Rosja 12,080 6,4 2
Niemcy 10,144 5,3 3
Francja 6,471 3,4 4
Arabia Saudyjska 6,361 3,3 5
Kanada 6,106 3,2 6
Indie 5,700 3,0 7

Wielka Brytania 5,408 2,8 8

Hiszpania 4,790 2,5 9

Australia 4,097 2,2 10

Razem 99,511 52,3
Świat 190,634 100,0
Zródło: Demographic Change and Tourism [2010, s. 32-33].

W Europie udział imigrantów wzrósł od 4% w 1960 roku do 9% obecnie. Jeśli ta ten
dencja się utrzyma, to odsetek ten w 2030 roku może wzrosnąć do 12%. Zwiększona liczba
imigrantów nie pozostanie bez wpływu na turystykę, odnosić się to będzie przede wszystkim
do odwiedzin znajomych lub krewnych. Około 51 % turystów biorących udział w zagranicz
nych wyjazdach turystycznych, jako główny cel wyjazdu podaje wypoczynek, rekreację i wy-
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jazdy świąteczne. Kolejne powody wyjazdów to: odwiedziny krewnych lub znajomych,
zdrowie, religia (27%), sprawy ekonomiczne i zawodowe (15%), inne (7%)146

.

Migracja będzie istotnym czynnikiem wpływającym na turystykę, a jej wpływ będzie
przebiegał dwutorowo: z jednej strony, będzie to migracja w celu znalezienia pracy w róż
nych branżach (w tym w branży turystycznej) lub zakup domów w rejonach atrakcyjnych
turystycznie, z drugiej - odwiedzanie krewnych lub znajomych w ich nowych miejscach za
mieszkania i pracy (VFR - ang. Visiting Friends and Relatives) lub odwiedziny regionów
pochodzenia emigranta, tzw. powrót do korzeni.

Następstwa dla rynku usług tu~ystycznych:
1. Znaczny wzrost migracji z innych kontynentów do Europy i wygląda na to, że

tendencja ta będzie się utrzymywać. Jednocześnie obserwuje się nasilenie procesów
migracyjnych w starej Europie i dotyczy to zwłaszcza wzrostu wyjazdów w ramach VFR.

2. Wśród turystów zróżnicowane oczekiwania w zakresie podaży usług. Oczekuje się,
że większość osób migrujących z powodów ekonomicznych będzie charakteryzować się
stosunkowo niskimi dochodami i będzie korzystać z tańszych form podróżowania, takich jak
tanie linie lotnicze lub podróże autokarem.

3. Istnienie, wprawdzie niezbyt licznej grupy, stosunkowo zamożnych imigrantów
(i ich rodzin) pracujących w wielkich centrach finansowych w Europie lub, których dzieci
przemieszczają się do Europy w celu zdobycia wykształcenia. Ci turyści będą mieli znacznie
odmienne potrzeby i mogą korzystać z opcji podróży oraz zakwaterowania najwyższej klasy.

4. Rosnącej skali migracji wewnątrz Europy towarzyszyć będzie wzrost zatrudnienia
w branży turystycznej.

5. Oddalenie imigrantów od kraju pochodzenia przyczyni się do wzrostu
zapotrzebowania na odbywanie zjazdów rodzinnych.

6. Położenie zwiększonego nacisku na usługi oraz obiekty niezwiązane z zakwatero
waniem, ponieważ w wielu przypadkach turyści VFR będą korzystać z zakwaterowania
w miejscach prywatnych.

Czas wolny, ochrona środowiska, nowe technologie

Dane pochodzące z badań nie wskazują, aby miały nastąpić istotne zmiany w obec
nym dążeniu do społeczeństwa zorientowanego na wypoczynek. Dzieje się tak dlatego, że
wysoki odsetek ludności w wielu społecznościach nadal skłania się ku obniżeniu średniego
czasu pracy i wydłużeniu czasu wolnego, poświęconego na różne formy wypoczynku.
W większości krajów na świecie zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się, skraca się
czas pracy, a tym samym powstają większe zasoby czasu wolnego (tab. 7.11)147• To wpływa
na motywy wydatkowania dochodów, szczególnie ich nadwyżki. Dotyczy to wszystkich grup

146 Źródło: World Tourism Organization (UNWTO), Tourism Highlights, 2009 Edition.
147 Zgodnie z ustaleniami OE~D (Organizacją Współpracy Gospodarczej j Rozwoju), najdłuższym czasern

pracy wynoszący~ 2316 godz. na J~dnego pracownika _r~cznie charakteryzuje się Republika Korei (w 1980 roku
było to 2876 godzin). W Stanach Zjednoczonych zmmeJszyła się ona do 1794 godzin od 1980 roku. Natomiast
we Francji (typowe dla Europy) wynosi 1573 (spadek z 1842 godzin w 1980 roku).
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demograficznych, osób młodych i starych, tworzących rodzinę lub mieszkających samotnie
(singli).

Tabela 7.11. Przeciętna liczba godzin przepracowanych tygodniowo w działalności pozarolni
czej w wybranych krajach świata

Kraj 1987 1993 1994
Australia 33,1 r 33,0 33,2
Kanada* 31,9 30,6 b.d
Francja 39,0 39,0 38,9
Niemcy* 40,2 38,0 38,3
Japonia 40,6 36,8 b.d
Republika Korei 51,9 47,5 b.d
Holandia* 40,2 40,1 b.d
Szwecja 36,3 35,4 35,8
Wielka Brytania 43,7 43,5 b.d
USA* 34,8 34,5 34,7
~ godziny płatne.
Zródło: Changes in Leisure Time... [1999, s. 119].

Trwający obecnie globalny kryzys gospodarczy może być okazją do dalszego wzrostu
czasu wolnego, szczególnie w gospodarkach takich rozwiniętych państw jak np. Stany Zjed
noczone, gdzie przeciętna liczba godzin pracy jest stosunkowo wysoka. Pracownicy skłaniają
się ku redukcji długości czasu pracy, a firmy mają problemy ze strukturalnym przerostem
mocy przerobowych. Byłyby to zjawiska podobne do tych, które wystąpiły w Japonii w latach
90., kiedy to odnotowano ostry spadek długości czasu pracy, a firmy reagowały na kryzys
gospodarczy, oferując pracownikom czas wolny w zamian za zawieszenie i cięcia płac. Wraz
ze wzrostem przeciętnej ilości czasu wolnego, konsumenci będą mieli większe możliwości
uczestniczenia zarówno w krajowych, jak i w międzynarodowych, imprezach turystycznych.

Znaczący odsetek współczesnych konsumentów ma wiele obaw natury etycznej zwią
zanych z ochroną środowiska, a odczucia w tym względzie nie mogą być ignorowane. Ludzie
są coraz bardziej „otwarci na świat" (niezależnie od wieku), angażują się częściej w pomoc
międzynarodową dla potrzebujących oraz działają czynnie na rzecz ochrony środowiska (rys.
7.4 i 7.5)

148
• Takie postawy występują szczególnie w Europie Zachodniej, co może oznaczać,

że Europejczycy mogą przyczynić się do znacznego wzrostu podróży zagranicznych w XXI
Wieku.

148
Na całym świecie (począwszy od 1995 r.) przynależność do organizacji ekologicznych wzrosła w każdym

regionie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, który odnotował nieznaczny spadek, a największy wzrost zainte
resowania zaobserwowano w Azji Wschodniej. W rezultacie szacuje się, że członko~two w r~chu ekologicznym
w całej Europie, obu Amerykach i wschodniej Azji wzrosło z 1,3 miliarda do 1,4 miliarda w ciągu dekady.
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Rys. 7.4. Udział ludności działającej w międzynarodowych organizacjach zajmujących się
prawami człowieka według wieku (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Demographic Change... [2010, s. 50].
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Rys. 7.5. Udział ludności działającej w światowym ruchu ochrony środowiska według wieku
(%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Demographic Change... [2010, s. 50].

Osoby młodsze, będące konsumentami dnia jutrzejszego, są o wiele bardziej skłonni
korzystać (lub wręcz żądać dostępu) z: Internetu, telefonii komórkowej, rozwiązań interak
tywnych i interaktywnej komunikacji. Wraz ze starzeniem się tych grup wiekowych oraz
wzrostem oddziaływania technologii, szczególnie w krajach rozwijających się, gdzie ich wy
korzystanie obecnie nadal może być niezbyt wysokie, pomysł niestosowania nowych techno
logii w komunikacji i świadczeniu usług stanie się nie do przyjęcia.

Wszystkie omawiane wyżej czynniki przyczyniają się do rosnącego zróżnicowania
gustów, które będzie wymagać stosowania bardziej zróżnicowanych i zaawansowanych roz
wiązań.

Następstwa dla branży turystycznej tom.in.:
1. Turystyka i wyjazdy urlopowe pozostaną istotnym priorytetem dla konsumentów

z krajów rozwiniętych, a jednocześnie wzrośnie ich pozycja w rankingu priorytetów konsu
mentów z krajów rozwijających się.

2. Choć pracujący będą dysponować większą ilością wolnego czasu, ludzie nieko
niecznie będą czuć się bogatsi. To poczucie ograniczeń finansowych powinno zwiększyć po
pyt na tańsze formy podróżowania i turystyki (nawet wśród niektórych zamożnych konsu
mentów, z częstotliwością raz na jakiś czas).
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3. Szybszy rozwój turystyki w mniej zamożnych i mniej rozwiniętych krajach nie tyl
ko spowoduje zwiększenie popytu na tanie formy podróżowania, ale także na bardziej trady
cyjne formy turystyki (np. zwiedzanie i zakupy).

4. Ludzie czujący zwiększone poczucie presji czasu i ograniczeń z tym związanych
oczekują, że turystyka musi zaoferować „wartość za poświęcony czas". Odnosi się to do całe
go procesu zakupu, transportu (szybka odprawa i transfer) i maksymalizacji wykorzystania
czasu podczas wakacji.

5. Biorąc pod uwagę fakt, że młodsi konsumenci są bardziej zainteresowani kwe
stiami rozwoju w skali świata oraz ograniczenia skali globalnego ubóstwa, branża turystyczna
powinna zrobić wszystko, aby informować o korzyściach płynących z rozwoju turystyki dla
rozwoju na świecie.

6. Ponadto każda oferta turystyczna, która jawi się jako w jakikolwiek sposób nie
etyczna (prowadzi do wyzysku miejscowej ludności lub środowiska), będzie prawdopodobnie
o wiele bardziej stanowczo odrzucana przez konsumentów w przyszłości niż obecnie.
W związku z tym obawy i kwestie związane z ochroną środowiska będą odgrywać większą
rolę w podejmowaniu decyzji przez konsumentów w przyszłości.

7. Konieczność spełnienia minimalnych standardów ochrony środowiska będzie rze
czą oczywistą i nie musi być źródłem długoterminowej przewagi konkurencyjnej dla przed
siębiorstw działających w branży turystycznej. Co więcej, troska o środowisko nie zawsze
przekłada się na chęć zapłacenia wyższej ceny za produkty i usługi przyjazne środowisku.
Możliwość pobierania dodatkowych opłat za „zieloną" turystykę może zostać w przyszłości
ograniczona.

8. Efektywne wykorzystanie technologii internetowych i mobilnych będzie coraz
Ważniejsze dla sukcesu ofert turystycznych w przyszłości. Technologie te są szczególnie
cenione i najbardziej entuzjastycznie wykorzystywane przez obecnych młodych konsumen
tów. W przyszłości będą oni w coraz większym stopniu korzystać z tych technologii, aby bar
dziej efektywnie nabywać usługi turystyczne.

Omówione w tym podrozdziale przemiany demograficzne posiadać będą znaczny
Wpływ na przyszłość turystyki na świecie. Oczekuje się, że w przyszłości rosnącej liczbie
potencjalnych turystów towarzyszyć będzie zróżnicowanie potrzeb i gustów w zakresie usług
turystycznych. Tendencja ta jest już powszechnie ugruntowana w krajach rozwiniętych, ale
będzie również rozprzestrzeniać się na kraje rozwijające. Z tego powodu dokładna segmen
tacja rynku usług turystycznych oraz badania w zakresie marketingu i komunikacji będą
jeszcze ważniejsze, ale także coraz trudniejsze.

7.3. Perspektywy rozwoju aktywności turystycznej seniorów w Polsce
w świetle tendencji światowych

Profil demograficzny poszczególnych segmentów rynku turystycznego będzie w przy
szłości wyraźnie różnicować ofertę usługową przedsiębiorstw turystycznych. Agencje tury
styczne w USA i Europie oraz rządy niektórych państw od wielu lat nie tylko obserwują zja-
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wisko dominacji osób trzeciego wieku wśród uczestników ruchu turystycznego, ale podejmu
ją także działania stymulujące wykorzystanie obiektów turystycznych przez seniorów poza
sezonem turystycznym. Przykładem mogą być działania rządu hiszpańskiego, który jako
pierwszy w Europie stworzył program „Europe Senior Tourism" mający na celu ściągnięcie
seniorów z całej Europy na wypoczynek do Hiszpanii [Górska 2010, s. 133-142]. Jest to no
watorski program socjalny, zaproponowany przez rząd Hiszpanii i wspierany przez Unię Eu
ropejską, którego celem jest zaktywizowanie mniej czynnej zawodowo grupy społecznej
i zachęcenie do wyjazdów wakacyjnych do Hiszpanii w okresach poza wakacyjnym szczytem
turystycznym. Zachętą do tego typu turystyki ma być dofinansowanie przez Unię Europejską
pakietów turystycznych dla każdego obywatela Unii pomiędzy 55. a 75. rokiem życia oraz
osoby towarzyszącej.

,,Aktywny jak najdłużej", to motto organizacji samopomocy niemieckich seniorów,
która ma wiele oddziałów w całym kraju i propaguje aktywny styl życia. Instytut Turystyki
w Kilonii na podstawie przeprowadzonych badań twierdzi, że „seniorzy są doświadczonymi
turystami i oczekują po wyjazdach wypoczynkowych coraz więcej"149

. Najczęściej podróżują
grupy pięćdziesięcio- i sześćdziesięciolatków, a wydają na ten cel więcej niż młodsi turyści.
W ostatnich latach to właśnie ta grupa wiekowa była ważnym czynnikiem rozwoju turystyki
w Niemczech. Kilońscy eksperci prognozują, że w przyszłości Best Ager czy Golden Ager,
jak nazywa się grupę wiekową 50p1us, pozostaną nadal głównym fiJarem branży turystycznej.
Pokolenie 50plus podróżuje przede wszystkim przed i po sezonie, dysponuje też w Niem
czech sporymi zasobami finansowymi.

Pierwsze symptomy pozytywnych zmian w tym zakresie obserwować można także
w Polsce. Na stronach internetowych biur turystycznych coraz częściej pojawiają się oferty
skierowane do osób starszych. Proponowane są im specjalne promocje, dzięki którym będą
mogli wyjechać znacznie taniej niż młodsi klienci. Niektóre biura podróży nie tylko przystą
piły do programu „Europe Senior Tourism", ale także opracowały własną dodatkową ofertę,
dla której zdobyli dofinansowanie z biur ds. turystyki w Hiszpanii oraz Tunezji 1

50.

W celu określenia tendencji w kształtowaniu się aktywności turystycznej w przyszło
ści odwołamy się do omówionych w rozdziale drugim czynników, wpływających na zacho
wania nabywcze seniorów na rynku usług turystycznych. Wielkość i struktura popytu na
usługi turystyczne, zgłaszane przez seniorów, w najbliższej i nieco dalszej przyszłości będzie
wypadkową wielu czynników. Należą do nich:

- czynniki demograficzne (płeć, wiek, stan cywilny, stan zdrowia, miejsce zamiesz
kania, wykonywany przed przejściem na emeryturę zawód, sytuacja rodzinna);

- czynniki ekonomiczne (sytuacja materialna, stan posiadania);

149 http://www.euranet.eu/pol/Dossiers/Unia-Europejska-50/Turysci-przyszlosci-SOplus (dostęp 18.02.2013).
150

Jak wyjaśniają biura podróży, prawdziwy boom na turystykę dla seniorów rozpoczął się zimą 2009 roku.
Wówczas został zorganizowany program „Europe Senior Tourisrn", wspierany przez rząd Hiszpanii. W ramach
akcji władze tego kraju dopłacały do każdego wyjazdu około 150 euro. Zainteresowanie było duże, większość
miejsc została :Vyprzedana p~aktycznie tuż po uruchomieniu programu. W dalszym ciągu program jest kontynu
owany. Obecnie nawet te biura podróży, które wcześniej nie zdecydowały się na uczestnictwo, biorą udział
ś kolejnej edycji. k zasadzie dołączyli do niego wszyscy więksi touroperatorzy [http://podroze.dziennik.pl
/artykuly/295995,emeryci-ratuja-biura-podrozy .html (dostęp l 8.02.2013)].
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- czynniki psychologiczne (osobowość, emocje, postawy, opinie);
- czynniki organizacyjne i infrastrukturalne, oznaczające możliwości korzystania

z dóbr oraz usług turystycznych (odpowiednio wyposażone obiekty turystyczne, brak barier,
biura podróży przyjazne seniorom, instytucje organizujące czas wolny osobom starszym).

Niektóre z czynników wchodzących w skład wymienionych wyżej grup będą oddzia
ływać stymulująco, a inne będą wpływać na spowolnienie wzrostu aktywności turystycznej
seniorów. Poniżej przedstawiono próbę „wyceny" wpływu wybranych czynników. Próbując
określić tendencje w kształtowaniu się aktywności w dłuższym okresie, na pierwszym miej
scu należy wymienić czynnik demograficzny. Przemawiają za tym prognozy dotyczące rosną
cej liczby oraz odsetka osób w podeszłym wieku w ogólnej liczbie ludności Polski. Tempo
wzrostu analizowanego zjawiska może być, i zapewne będzie, w istotny sposób osłabiane
przez wdrażaną od 1 stycznia 2013 roku reformę emerytalną, polegającą na stopniowym wy
dłużaniu wieku emerytalnego do 67 lat. Oddziaływanie to będzie widoczne zwłaszcza
w przypadku kobiet, ponieważ wiek uprawniający je do przejścia na emeryturę jest stopniowo
wydłużany z 60 do 67 lat. Jednocześnie zmniejszeniu ulegnie stopień zastępowalności płac
przez emeryturę. Biorąc pod uwagę stopniowe wdrażanie reformy emerytalnej oraz bardzo
szybki wzrost liczby emerytów, należy oczekiwać, że ich globalna siła nabywcza będzie
wzrastać. Stąd uzasadniony jest pogląd, że oddziaływanie omówionego czynnika per saldo
pozytywnie będzie wpływać na wzrost aktywności turystycznej seniorów. Możliwe są jednak
zmiany w strukturze, polegające na zmniejszeniu częstości wyjazdów zagranicznych czy za
stąpienie części wyjazdów krajowych długoterminowych, krótkoterminowymi.

Jednym z kanonów teorii turyzmu jest stwierdzenie, że wraz z wiekiem spada poziom
aktywności turystycznej [Alejziak 2009, s. 226]. Wzrastająca liczba przeżytych lat niesie ze
sobą pewne ograniczenia, wynikające nie tylko ze stanu zdrowia i sprawności organizmu, ale
także pewnych obowiązków spełnianych w życiu rodzinnym i zawodowym. W ostatnich la
tach mamy do czynienia z wystąpieniem głębokich zmian zarówno w strukturze demograficz
nej ludności, jak i stylu życia oraz wzorcach konsumpcji w poszczególnych grupach wieko
wych. Wpływają one znacząco na sferę turystyki, powodując, że dotychczasowe opinie na
temat zależności pomiędzy wiekiem a aktywnością turystyczną powinny zostać poddane
głębszym analizom. Rozwój gospodarczy i postęp w technice i medycynie spowodowały, że
obecni seniorzy żyją dłużej, ale różnią się także zdecydowanie od poprzednich pokoleń ludzi
starszych sposobem zagospodarowania czasu wolnego. Jakkolwiek pokolenie współczesnych
seniorów jest wewnętrznie zróżnicowane, to można jednoznacznie stwierdzić, że jego potrze
by i aspiracje wykraczają daleko poza te, które wynikają z dotychczasowych stereotypów.
Senior XXI wieku posiada duży potencjał społeczny - często jest wykształcony oraz ma czas
na aktywne uczestniczenie w różnych przedsięwzięciach. Dotyczy to również aktywności
turystycznej. Wskazują na to wyniki badań w różnych krajach świata. Za szczególnie intere
sujące w tym względzie należy uznać badania przeprowadzane w Niemczech przez Wspólno
tę Badawczą Wakacje i Podróże (F.U.R)151

, która od 1970 roku przedstawia analizy tury
stycznego rynku niemieckiego (,,Reiseanalyse"). Badania przepro)-Vadzane są na reprezenta-

151 Die Forschungsgemeinschafl Urlaub und Reisen (F.U.R) jest neutralną wspólnotą użytkowników badań
turystycznych w Niemczech, największym niekomercyjnym organizatorem i zleceniodawcą badań w turystyce.



180 7. Globalne trendy demograficzne i ich wpływ na rozwój turystyki

tywnej grupie 7 ,5 tys. respondentów powyżej 14. roku życia. Pozwalają one na sformułowa
nie wniosków na temat aktywności turystycznej różnych grup wiekowych w układzie piono
wym i poziomym. Jak wynika z tabeli 7 .12, wraz z wiekiem spada wprawdzie odsetek osób
aktywnych turystycznie, ale osoby starsze (w wieku 60 lat i więcej) wykazują zdecydowanie
większą dynamikę wzrostu wskaźnika aktywności, co wpływa w istotny sposób na ogólny
wzrost popytu turystycznego.

Tabela 7 .12. Kształtowanie się wskaźników aktywności turystycznej ludności niemieckiej
w wieku 14 lat i więcej w grupach wiekowych w; 1972 i 2003 roku(%)

Wiek 1972 2003 1972/2003
Do 29 lat 57 80 +40
30-39 53 79 +49
40-59 49 81 + 65
60-69 41 76 + 85
70 i więcej lat 33 63 +91
Ogółem 49 77 + 57
Zródło: Lohmann i Danielsson [2004].

Z tabeli wynika także, że wskaźnik aktywności zaawansowanych seniorów w 2003 ro-
' ku był o 6 p.p. wyższy od tego wskaźnika dla osób w wieku do 29 lat w 1972 roku.

Podobne wnioski można wysnuć, obserwując aktywność turystyczną mieszkańców
Francji (tab. 7.13). Co prawda największą aktywnością turystyczną charakteryzowały się oso
by znajdujące się w wieku do 29 lat, zaś w kolejnych przedziałach aktywność turystyczna
spadała, ale warto podkreślić, że w analizowanym okresie najbardziej wzrosła aktywność tu
rystyczna osób starszych.

Tabela 7.13. Wskaźniki aktywności turystycznej mieszkańców Francji w grupach wiekowych
w latach 1969-2004

Przedział Udział w wyjazdach wakacyjno-urlopowych (%)
wiekowy 1969 1989 1994 1999 2004 1969/2004

0-13 51 68 71 70 73 143,1
14-19 50 69 69 68 71 142,0
20-24 52 58 58 58 59 113,4
25-29 55 63 65 67 70 127,2
30-39 50 66 68 63 68 136,0
40-49 46 66 63 64 67 145,6
50-54 45 61 62 64 66 146,6
55-59 40 51 58 62 66 165,0
60-64 33 53 56 58 65 196,9
65-69 30 52 54 57 66 220,0
70 i więcej 22 33 39 38 42 190,9
Ogółem 45 61 62 62 65 144,4
Zródło: Alejziak [2009, s. 224].

Bardzo wysoki poziom aktywności turystycznej cechuje również starszych mieszkań
ców USA. Osoby w wieku powyżej 55 lat charakteryzują się szczególnie wysokimi wielko
ściami tego wskaźnika. Z przeprowadzonych badań wynika, że w celach turystycznych przy
najmniej raz w roku wyjeżdża około 70% spośród nich, a 40% czyni to przynajmniej dwa
razy [Alejziak 2009 s. 227].
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Niezależnie od wieku wpływ na aktywność turystyczną mogą mieć czynniki genera
cyjne. Badania na ten temat przeprowadzono w Niemczech w 2004 roku (,,Reiseanalyse").
Wykazały one istnienie interesujących zależności pomiędzy aktywnością turystyczną a przy
należnością do określonej generacji (kohorty)152

• Przeprowadzając je przyjęto założenie, że
istnieje związek pomiędzy zachowaniami turystycznymi osób starszych w przeszłości i teraź
niejszości, a tymi, które wystąpią w przyszłości. Postanowiono więc zbadać, w jaki sposób
reprezentanci najstarszego pokolenia Niemców podróżują obecnie i jak to robili 20 lat temu.
Okazało się, że stopa aktywności w wyjazdach wakacyjnych Niemców, którzy 30 lat temu
byli w wieku 25-55 lat, w całym badanym okresie wzrosła z 56 do 80% (tab. 7.14), podczas
gdy w tym samym czasie w generacji osób, które 30 lat temu były o 20 lat starsze (miały
45-75 lat) aktywność turystyczna również wzrosła, ale już tylko z 52 do 65%. Oznacza to, że
młodsze generacje cechuje większa skłonność do podróżowania. Według prognoz, udział
w wyjazdach wakacyjnych Niemców liczących w 2018 roku 75 lat i więcej wzrośnie do 78%.

Tabela 7.14. Aktywność turystyczna dwóch pokoleń niemieckich turystów w latach
1973-2003

Lata 1973 1979 1983 1988 1993 1998 2003
Aktvwność turystyczna ( %) 49 57 54 65 75 76 77

Kohorta 25 wiek 25 30 35 40 45 50 55

do 55 lat aktywność turystyczna 56 66 59 74 81 82 80
(%)

Kohorta 45 wiek 45 50 55 60 65 70 75

do 75 lat aktywność turystyczna 52 57 56 60 66 67 65
(%)

Zródło: Lohmann i Danielsson [2004).

Można założyć, że w przyszłości potrzeby i aspiracje polskich seniorów w zakresie tu
rystyki będą, przy zachowaniu odpowiednich proporcji w zakresie poziomu zamożności i wy
sokości świadczeń emerytalnych, charakteryzować się zbliżoną tendencją do zgłaszanych
przez konsumentów amerykańskich czy zachodnioeuropejskich. Już obecnie u polskich senio
rów zaobserwować można zmiany w podejściu do edukacji, nowych technologii, kultury
i sztuki, stosunku do własnego ciała, sprawności i urody. Coraz częściej osoby po 60. roku
życia czują się na tyle młodo, że chcą na różne sposoby dalej korzystać z życia, w tym także
brać udział w imprezach turystycznych. Należy oczekiwać więc, że liczba bardziej doświad
czonych turystów w starszym wieku będzie wzrastać szybciej niż ogólny popyt na produkty
sektora turystycznego. Tendencje stopniowego zmniejszania emerytur i podwyższania wieku
emerytalnego mogą wpłynąć w dłuższej perspektywie na osłabienie dynamiki wzrostu popytu
ze strony osób starszych.

Obecnie w populacji osób dorosłych w Polsce liczącą się grupę stanowią osoby mię-
dzy 45. a 59. rokiem życia. Oznaczać to będzie w najbliższych latach znaczący wzrost liczby
osób należących do wyższych przedziałów wiekowych. Należy się zatem spodziewać, że sto-

152 Kohorta jest to podzbiorowosć ludzka, wyodrębniona ze zbiorowości n_t: podstawie zdarzenia demogra
ficznego, ekonomicznego lub społecznego, wspólnego wszystkim członkom podzbiorowości w ściśle określonym
miejscu i czasie. Wyodrębnienia dokonuje się celem obserwacji i analizy wyróżnionychfaktów demograficznych
lub społecznych w ciągu życia członków podzbiorowości, poczynając od wspólnego zdarzenia. Jeżeli wspólnym
Zdarzeniemjest rodzenie, to kohortę nazywa się generacją [Kędelski i Paradysz 2006, s. 56].
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sunkowo najmniej liczna subpopulacja osób starszych z grupy powyżej 60 lat zacznie wzra
stać w kolejnych pięcioleciach XXI wieku na skutek przesuwania się kohort wyżu demogra
ficznego. Przewiduje się, że w Polsce w 2030 roku liczba osób powyżej 60. roku życia prze
kroczy 10 mln, co stanowić będzie około 28% całej populacji. Biorąc pod uwagę, że aktyw
ność turystyczna osób powyżej 45. roku życia jest dość wysoka (por. tab. 5.8), i zakładając,
że znaczący ich odsetek za 20 lat będzie kontynuować tradycje wyjazdów turystycznych, na
leży się spodziewać istotnego wzrostu udziału osób starszych w turystyce. Oznacza to tym
samym, że firmy oferujące pakiet usług turystycznych będą w coraz większym zakresie mu
siały uwzględniać potrzeby i preferencje osób tej grupy wiekowej. Wpłynie to w sposób istot
ny na wzrost zarówno ilościowy, jak i jakościowy bazy noclegowej, sposoby organizacji po
dróży, organizacji wycieczek i rejsów oraz na czas ich oferowania i politykę cenową. Przy
czyni się to także do większego uniezależnienia turystyki od letnich wakacji szkolnych. Po
nadto należy spodziewać się, że w ciągu kolejnych 20 lat znacząco wzrośnie popyt na bazę
noclegową dostosowaną do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Przedsiębiorstwa
turystyczne, które dostosują się do oczekiwań tej grupy klientów, będą miały znaczną prze
wagę na rynku usług turystycznych.

k związku z powyższym, sektor rynkowy dóbr i usług we wzroście liczby seniorów
powinien dostrzegać w stopniu znacznie wyższym niż dotychczas swoją szansę rozwojową.
Mimo że w przyszłości stopa zastąpienia wynagrodzeń emeryturą będzie bez wątpienia niższa
niż obecnie, to globalna wartość zasobów pieniężnych, znajdujących się w dyspozycji senio
rów, będzie wzrastać. Tym samym rosnąć będzie rola osób starszych jako ważnego segmentu
nabywców dóbr i usług rynkowych, w tym także turystycznych.
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Społeczeństwa wielu krajów świata, w tym także Polski, charakteryzują się tym, że
znaczącą i coraz większą ich część stanowią pokolenia ludzi starszych będących w wieku
emerytalnym lub się do niego zbliżających. Proces starzenia się ludności, postrzegany jako
zjawisko długookresowe, uważany jest za jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku za
równo z punktu widzenia gospodarki, jak i zasad współżycia społecznego. Starzenie się spo
łeczeństw przekładać się będzie nie tylko na sferę zabezpieczenia społecznego, ale oddziały
wać będzie w zasadzie na każdą sferę życia - od mieszkalnictwa i usług rynkowych do trans
portu publicznego czy portali internetowych.

Zasadniczym celem pracy była analiza aktywności turystycznej seniorów w Polsce,
polegająca w szczególności na identyfikacji czynników mających statystycznie istotny wpływ
na podejmowane przez seniorów decyzje, dotyczące wyboru rodzaju, czasu trwania oraz
miejsca wyjazdu turystycznego. Przedstawione w pracy wyniki wieloaspektowych analiz po
zwalają na sformułowanie następujących wniosków:

1. Z analizy kształtowania się mierników starości demograficznej wynika, że w dość
szybkim tempie wzrastać zaczyna zarówno liczba, jak i udział ludności starszej w ogólnej
populacji ludności Polski. Prognozy demograficzne jednoznacznie wskazują, że proces ten
w miarę upływu czasu będzie się nasilał. Jednocześnie wyniki badań wskazują na poprawę
stanu zdrowia i spadek liczby osób niepełnosprawnych w wieku 60 lat i więcej, co wpłynie na
wydłużenie przeciętnego okresu trwania życia.

2. W społeczeństwie polskim nadal silnie jest zakorzeniony stereotyp biednego i wy
kluczonego społecznie emeryta. Wyłania się z niego obraz osoby, która wolny czas spędza
najczęściej na bawieniu wnuków, spacerach po parku, oglądaniu telewizji lub na działce. W
utrwalaniu niekorzystnego obrazu osób starszych znaczącą rolę odegrały i odgrywają media.
Koncentrując się na przekazywaniu odbiorcom informacji o negatywnych i pesymistycznych
stronach życia polskiego seniora, utrwalają one stereotypowy obraz starości, jako czasu smut
nego i bezbarwnego. Często rola seniora w społeczeństwie postrzegana jest jedynie przez pry
zmat „biorcy" pomocy socjalnej i obiektu szczególnej troski dla systemu publicznego ochro
ny zdrowia. Jednak wbrew tym stereotypom, wiele osób powyżej 60. roku życia jest coraz
bardziej aktywnych, chętnie korzystających z nowinek technologicznych i realizujących odło
żone niegdyś pasje z młodości. Ponadto licząca się część młodszych seniorów jest jeszcze
aktywna zawodowo, a jednocześnie ma więcej czasu dla siebie (dzieci opuściły dorn rodzin
ny) i dlatego chce i może dbać o swoje zdrowie i realizować zainteresowania. Niemniej istnie
je wiele przeszkód. Podstawowe z nich to: problemy zdrowotne, niedostatki materialne oraz
edukacyjne, a także braki umiejętności korzystania z aktualnie istniejących technik komuni
kacyjnych i informacyjnych (komputery, Internet). Szczególnie dotkliwie odczuwane są te
ostatnie. Należy jednak zauważyć, że problem ten zasadniczo odnosi się do obecnego pokole
nia seniorów. Obecni czterdziestolatkowie za 15-20 lat charakteryzować się będą posiada
niem podstawowych kompetencji w zakresie nowoczesnych technologii, które będą raczej
ewoluować niż zmieniać się skokowo.
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3. Proces starzenia się ludzkiego organizmu jest uwarunkowany genetycznie, ale mo
że być on w znaczący sposób przyspieszony lub opóźniony przez czynniki zewnętrzne. Tury
styka jest tą formą aktywności, która może pomóc starszemu człowiekowi wyrwać się
z bezruchu, ułatwić pielęgnowanie zdrowia, utrzymać na wysokim poziomie sprawność fi
zyczną, a więc w konsekwencji odnaleźć ponownie sens życia. Aktywność ruchowa spełnia
ważną rolę w zaspokajaniu nie tylko potrzeb fizycznych człowieka, ale także i psychicznych.

4. W Stanach Zjednoczonych oraz w krajach Europy Zachodniej branża turystyczna
zaczyna coraz bardziej doceniać rosnące znaczenie potencjału tego segmentu rynku i podej
muje szeroko zakrojone badania marketingowe służące rozpoznaniu cech, potrzeb, oczekiwań
i możliwości seniorów. Rynek ten bowiem wymaga odmiennego traktowania, ponieważ senio
rzy mają swoje specyficzne potrzeby i oczekiwania, nieco inny system wartości oraz sposób
zachowania się na rynku. Ponadto nie jest to grupa wewnętrznie jednorodna. Składa się ona z
wielu segmentów zróżnicowanych ze względu na: wiek, stan zdrowia, przebieg procesu starze
nia się, fazę cyklu życia, sytuację rodzinną i materialną, poziom wykształcenia oraz styl dotych
czasowego życia. Segmenty te wymagają zupełnie odmiennego podejścia marketingowego.

5. Ogólny poziom uczestnictwa polskich seniorów w turystyce odbiega wyraźnie
in minus od poziomu występującego w krajach Europy Zachodniej czy w Stanach Zjednoczo
nych. Można jednak założyć, że w przyszłości potrzeby i aspiracje polskich seniorów w za
kresie turystyki będą zbliżone do zgłaszanych obecnie przez konsumentów amerykańskich
czy zachodnioeuropejskich. W Polsce, jak dotąd, poza sektorem uzdrowiskowym nikt spe
cjalnie nie kreuje oferty turystycznej dla seniorów. Przemysł turystyczny w niewielkim stop
niu dostrzega swoją szansę rozwojową w obsłudze seniorów. Należy sądzić, że podejście to
stopniowo będzie się zmieniać, ponieważ na emeryturę zaczynają przechodzić ludzie
w znacznej części reprezentujący odmienne postawy i poglądy w zakresie zagospodarowania
czasu wolnego niż wcześniejsi seniorzy. Osoby urodzone przed lub tuż po wojnie należą do
pokolenia o innym systemie wartości niż osoby poniżej 60. roku życia. Dla wielu przedstawi
cieli tej generacji turystyka jest „zbędnym zbytkiem". Osoby te zazwyczaj nie posiadają na
wyku aktywności turystycznej i to, obok względnie słabej siły nabywczej, stanowi główną
przyczynę niskiego poziomu konsumpcji dóbr i usług turystycznych współczesnych polskich
seniorów. Temu pokoleniu nie wpojono zasad, w myśl których turystyka może stać się waż
nym elementem rehabilitacji geriatrycznej i znacznie lepszym lekiem niż pigułki na starość.
Jedynym wyjątkiem jest dość wysoki poziom konsumpcji usług sanatoryjnych, które są dofi
nansowane w ramach NFOZ.

6. Jak wykazały badania, dla różnych grup wiekowych głównym powodem braku
uczestnictwa w wyjazdach krajowych, a szczególnie zagranicznych, były trudności finanso
we. Nie najlepsza sytuacja materialna sprawia, że w ogólnej hierarchii potrzeb konsumpcyj
nych dochodzi do ograniczenia wydatków ponoszonych na turystykę. Pomimo istniejących
trudności finansowych, część osób nie rezygnuje jednak z wyjazdów, lecz wybiera tańsze
oferty wypoczynku (np. odwiedziny u krewnych lub znajomych), ogranicza wydatki lub skra
ca czas pobytu. Oznacza to, że turystyka pozostaje nadal trwałym elementem stylu ich życia.

7. Dla zdecydowanej większości ludzi starszych głównym źródłem dochodu (a naj
częściej jedynym) są świadczenia społeczne, wśród których przeważają świadczenia emery-



8. Podsumowanie 185

talne. Gospodarstwa seniorów charakteryzują się stosunkowo wysokimi dochodami per capi
ta. Należy jednak pamiętać, że przeciętna liczba osób w tych gospodarstwach jest znacznie
niższa od średniej liczby osób w gospodarstwach należących do wszystkich grup społeczno
-ekonomicznych, co nie pozostaje bez wpływu na strukturę wydatków na poszczególne pro
dukty i usługi. Poziom i struktura dochodów determinują zakres i stopień realizacji potrzeb
w gospodarstwie domowym według ustalonej hierarchii. Z wielkością dochodu, jakim rozpo
rządza gospodarstwo domowe, ściśle skorelowany jest poziom i struktura jego wydatków.

8. Do określenia prawdopodobieństw ponoszenia wydatków na wybrane towary
i usługi konsumpcyjne przez gospodarstwa domowe seniorów, w tym również wyjazdy tury
styczne, wykorzystano modele dwumianowe. Modelowanie prowadzono na podstawie próby
otrzymanej podczas badania budżetów gospodarstw domowych. Próba ta otrzymana jest co
prawda metodą reprezentacyjną, ale jednocześnie obarczona stosunkowo wysokim wskaźni
kiem braków odpowiedzi, co może w istotny sposób rzutować na jakość badania. Aby wnio
ski wyprowadzone z modelowania wydatków, otrzymane na podstawie próby, w wiarygodny
sposób można było uogólnić na całą populację seniorów, parametry modeli logitowych i pro
bitowych szacowane były z wykorzystaniem metody bootstrapowej. Okazało się, że wyniki
otrzymane metodą bootstrapową są bardzo zbliżone do wyników uzyskanych na podstawie
próby. Przemawia to, mimo blisko 30-procentowego udziału odmów uczestnictwa w badaniu,
za celowością stosowania procedury dolosowywania gospodarstw.

9. Spośród poddanych badaniu gospodarstw domowych seniorów większość nie
uczestniczyła w wyjazdach turystycznych. Z analizy kształtowania się wskaźników aktywno
ści turystycznej, z punktu widzenia kryterium wieku, wynika, że najrzadziej w podróżach
turystycznych uczestniczyły osoby w wieku 65 lat i więcej i odnosiło się to do wszystkich
rodzajów podróży. Aktywność seniorów różni się istotnie od aktywności w pozostałych gru
pach wiekowych. Potwierdzają to wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami
struktury dotyczącymi uczestnictwa seniorów w podstawowych rodzajach podróży turystycz
nych a pozostałymi grupami wiekowymi. Jedynie w przypadku niektórych cech (np. ulubio
nego sposobu spędzania czasu wolnego, odległości od miejsca zamieszkania, struktury rodza
jów zakupionych usług, charakteru odwiedzanego obszaru, głównego celu podróży) nieistotne
są różnice pomiędzy wskaźnikami struktury dotyczącymi seniorów i osób w wieku 45-64
lata. Głównymi przyczynami niskiej aktywności turystycznej seniorów był brak dostatecznej
wielkości środków finansowych, brak zainteresowania oraz nie najlepszy stan zdrowia. Po
nadto aktywność turystyczna gospodarstw domowych zależała od ich lokalizacji. Najwyższą
aktywnością charakteryzowały się gospodarstwa zlokalizowane w miastach, szczególnie du
żych. Członkowie tych gospodarstw najczęściej wyjeżdżali za granicę oraz uczestniczyli
w wyjazdach krajowych zarówno długo-, Jak i krótkoterminowych. Natomiast gospodarstwa
na wsi preferowały wyjazdy krajowe krótkoterminowe. Istotny wpływ na aktywność tury
styczną miała również wielkość gospodarstwa domowego. Najwyższą aktywnością charakte
ryzowały się gospodarstwa dwuosobowe, a następnie jednoosobowe, które też legitymowały
się najwyższymi dochodami per capita. Najczęściej w gospodarstwach domowych realizowa-

no jeden wyjazd turystyczny.
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10. Wysokość wydatków na wyjazdy turystyczne uzależniona była od dochodów per
capita gospodarstw, rodzaju wyjazdu, miejsca zamieszkania oraz wykształcenia głowy go
spodarstwa domowego. Najwyższe wydatki na wyjazdy turystyczne dotyczą gospodarstw
o wysokich dochodach miesięcznych (powyżej 4 425,86 zł), następnie tych, w których głowa
gospodarstwa ma wykształcenie wyższe oraz mieszkających w największych miastach (po
wyżej 500 tys. mieszkańców).

11. Zdecydowana większość aktywnych turystycznie gospodarstw domowych senio
rów (94%) uczestniczyła w wyjazdach krajowych, przy czym największym zainteresowaniem
cieszyły się wyjazdy długoterminowe. Uczestniczyli w nich członkowie prawie 23% gospo
darstw. Ten rodzaj wypoczynku preferują osoby, które są skłonne wydać od 0,5 do 1 tys. zł
lub od 1,5 do 2 tys. zł, podróżujące najczęściej samochodem osobowym (dojazd własny)
i odwiedzające przede wszystkim ob~zary górskie lub wyżynne oraz położone nad wodą.
Z kolei wyjazd zagraniczny wybierają osoby, które są skłonne przeznaczyć na wyjazd powy
żej 2 tys. zł. Jako formę wypoczynku preferują wycieczkę, a środkiem transportu do miejsca
docelowego jest najczęściej samolot. Krajowe wyjazdy krótkoterminowe organizowane są
przede wszystkim w celu odwiedzin krewnych lub znajomych i związane są z niskimi wydat
kami, ponieważ łączą się z bezpłatnymi noclegami i niewielkimi odległościami od miejsca
zamieszkania. Ten cel wyjazdu dotyczył ponad 61 % respondentów, którzy wydawali na wy
jazd do 50 zł lub od 100 do 300 zł.

12. Badania przeprowadzone w Niemczech wskazują na to, że młodsze generacje ce
chuje większa skłonność do podróżowania. Oznacza to wzrost aktywności przyszłych seniorów.
Podobne tendencje w zakresie aktywności turystycznej można odnieść do polskich seniorów.
Jakkolwiek pokolenie współczesnych polskich seniorów charakteryzuje się znacznym zróżni
cowaniem w sposobie podejścia do zagospodarowania czasu wolnego, to można jednoznacznie
stwierdzić, że jego potrzeby i aspiracje wykraczają daleko poza te, które wynikają
z dotychczasowych stereotypów. Z przeprowadzonych studiów literaturowych i badań empi
rycznych wynika, że posiadają oni duży potencjał społeczny - częściej bywają wykształceni
oraz mają czas i ochotę na aktywne uczestniczenie w różnych przedsięwzięciach, w tym
w odbywaniu podróży turystycznych. Ponadto biorąc pod uwagę wysoką aktywność turystycz
ną osób czynnych. zawodowo w wieku powyżej 45 lat, można w uzasadniony sposób przypusz
czać, że osoby te za 20 lat będą w większości kontynuować tradycje wyjazdów turystycznych.
Stąd też należy się spodziewać znacznego wzrostu udziału osób starszych w turystyce.

13. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że poziom aktywności turystycz
nej seniorów jest wypadkową kompleksowo oddziałujących czynników o charakterze ekono
micznym (dochody, sytuacja materialna), demograficznym (wiek, stan cywilny, typ biolo
giczny gospodarstwa domowego, miejsce zamieszkania) i społecznym (wykształcenie).

Z przedstawionych wyżej wniosków wynika, że pozytywnie zostały zweryfikowane
postawione w pracy hipotezy.

Przedstawione koncepcje teoretyczne oraz wyniki badań empirycznych stanowiły pró
bę wszechstronnego naświetlenia zagadnienia aktywności turystycznej seniorów i nie wy
czerpują całości problemu. Badania na ten temat powinny być kontynuowane z wielu powo
dów. Najważniejszym z nich jest to, że zarówno z punktu widzenia polityki państwa, jak i
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interesów branży turystycznej, pożądane jest jak najszersze uczestnictwo seniorów w turysty
ce, ponieważ pełni ona, obok funkcji ekonomicznych, inne ważne funkcje, np. wypoczynko
wą, zdrowotną poznawczą itd. Te względy sprawiły, że w wielu krajach świata aktywność
turystyczna tej grupy wiekowej już dawno przestała być indywidualną sprawą obywateli,
a stała się ważną kwestią społeczną oraz elementem polityki turystycznej. Podobne podejście
powinno obowiązywać w naszym kraju.

Zmiany w systemie emerytalnym, które rozpoczęły się 1.01.2013 roku, polegające na
wydłużeniu okresu uprawniającego do otrzymania emerytury, mogą wpłynąć (szczególnie
w przypadku kobiet) na zmniejszenie aktywności turystycznej gospodarstw domowych senio
rów. Przy założeniu dotychczasowego czteroletniego cyklu badań aktywności turystycznej
gospodarstw domowych, pierwsze następstwa tych zmian będzie można zaobserwować
w 2017 roku.
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ANEKSA
Ankiety wykorzystywane w badaniach

,,Turystyka i wypoczynek w gospodarstwach domowych"

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Turystyka i wypoczynek
w gospodarstwach domowych

DS - 51G

Kwestionariusz gospodarstwa domowego

Dział 1. Charakterystyka i skład osobowy gospodarstwa
domowego

Dział 2. Realizacja wywiadu

Wypełnić na podstawie kwestionariusza BR-01a (pyt. 1-3)
oraz wywiadu w gospodarstwie domowym (pyt. 4-8).

1. Symbol województwa

2. Numer
gospodarstwa
domowego

3. Symbol źródła utrzymania gospodarstwa
domowego

4. Liczba osób w gospodarstwie domowym
ogółem

5. Liczba dzieci w wieku do 14 lat włącznie

6. Liczba osób pracujących

7. Liczba osób pobierających emeryturę, rentę

8. Liczba osób bezrobotnych

1. Wywiad:

• przeprowadzony

nieprzeprowadzony z powodu:

• brak kontaktu z osobą podlegajacą badaniu
lub udzielającą informacji

• odmowa udzielenia wywiadu

• niemożność odpowiedzi z powodu choroby
lub podeszłego wieku

• inne przyczyny

2

3

4

5

Data przeprowadzenia wywiadu

Symbol ankietera .

Podpis ankietera ..................•......•.........

Sprawdzi/ .

Podpis ............•..............................



Dział 3. Pre ferowane form y wy poczy nku w go spodarstw ie domowy m i planowany sposób spędzenia urlopu • dotyczy osób w wieku 7 lat i więcej
1. Proszę podać, jaki jest Pana(i) ulubiony sposób spędzania czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek.

Proszę podać dla każdej osoby najwyżej 3 odpowiedzi numerując od 1 do 3 począwszy od najważniejszej

Sposób spędzania czasu wolnego I Numer osoby w gospodarstwie {zgodnie z BR-01a)

! 1 2 3 4 ! s 6 7 ; 8 9 10 11
; 12

o ! 1 ? 3 4 ł c; 6 7 i 8 9 111 11 ! 1?'
Wypoczynek bierny - opalanie się, relaks 01

j

'Czytanie 02

Słuchanie radia, muzyki, oglądanie telewizji, wideo 03

Udział w spotkaniach towarzyskich 04

Chodzenie do kawiarni, restauracji 05

Uprawianie sportu i ćwiczeń fizycznych (łącznie z bieganiem, spa- 06
cerami, mvślistwem, wedkarstwem, korzvstaniem z silownil

Kibicowanie na imprezach sportowych 07

Oct,wiedząnie muzeów, wystaw, zabytków, imprezy objazdowe, 08zwiedzanie
Chodzenie do kina, teatru, udział w imprezach kulturalnych 09

Praktyki religijne 10

Uprawianie hobby, pogłębianie wiedzy (niezwiązane bezpośrednio 11
z o,..,.,. zawodowa\

Praca na działce 12

Zakupy dla przyjemności 13

Inne 14
i
i

2. Jak członkowie Pana(i) gospodarstwa domowego planująwyjazdy urlopowe (5 dni i dłużej) w ciągu najbliższych 2 lat? - (01 X 2009 r. do 30 łX 2011 r.)
Dla keżde] osoby wpisać w odpowiednim wierszu symbol charakteru wyjazdu (od 1 do 9), wpisać jeden najważniejszy symbol.

Wyszczególnienie
Numer osoby w gospodarstwie (zgodnie z BR-01a)

! I 8 I 121 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

o 1 2 3 4 i 5 6 7 ! 8 9 10 11 i 12;

nie planuję wyjazdu 1

zorganizowany 2

~~~,~~~ji~nia
wyjazd krajowy

samodzielny 3

zorganizowany 4
wyjazd zagraniczny

samodzielny 5 i

•I Charakterystyka wyjazdu:
1 - pobyt wypoczynkowy

2- kuracja
3 - objazd krajoznawczy

4 - uprawianie sportu, hobby
5 - zdobywanie umiejętności, kształcenie

6 - wyjazd do rodziny. znajomych
7 - wyjazd na działkę

8- inne
9 - nie dotyczy (dla wiersza 1)

~
N
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Dział 4. Wyposażenie gospodarstwa domowego w sprzęt turystyczny I Inne dobra wykorzystywane na potrzeby turystyki
oraz wydatki z nimi związane poniesione w ostatnim roku

Proszę zakreślić symbol Wvdatki w zł w ostatnim roku zwiazane z:
Rodzaj wyposażenia właściwej odpowiedzi nabyciem konserwacją

i eksoloataćia
o 1 ? ~

drugi dom (dom lub mieszkanie 01 1 jest 2 niematraktowane lako wakacvj[)_ę)

namiot 02 1 Jest 2 nie ma

przyczepa kempingowa 03 1 jest 2 nie ma

żaglówka 04 1 - jest 2 nie ma

łódź 05 1 jest 2 nie ma

kajak 06 1 jest 2 - nie ma

działka rekreacyjna 07 1 jest 2 niema

samochód osobowy (bez paliwa) 08 1 jest 2 - nie ma

rower 09 1 jest 2 - nie ma

sprzęt myśliwski 10 1 jest 2 - nie ma

sprzęt wędkarski 1'1 1 jest 2 niema

plecak turystyczny, śpiwór, materac 12 1 jest 2 - niema

inny 13 1 jest 2 nie ma

Dział 5. Ogólna charakterystyka wyjazdów krajowych I zagranicznych

Wyjazdy poza miejsce
zamieszkania w okresie

1.10.08 do 30.09.09 w celu
wypoczynkowym,

poznawczym, służbowym
lub innym

~ro~~M
go!~~ar-
domowego
wyjeżdżał

prosz11
zskreśllć
właściwą

odpowiedt

Liczba
zrealizo
wanych

wyjazdów

Liczba
odbytych
podróży

Szacunkowe
wydatki

związane
z wyjazdem
w zl.otych

Główna przyczyna niewystąpienia
lazdów: należ w isać · e d e n s m bo l 

01 - brak: urlopu, służbowego oddelegowania
02 - ~~/1'\Z~rzys taliśmy na dodatkową pracę

03 - stan zdrowla nie pozwala na wyjazdy
04 - obowiązki rodzinne
05 - w tym roku nie mieliśmy (nie mamy)~:r~,irJ;~WJL~t ponieważ mamy inne

06 - nie stać nas
07 - czas wolny przeznaczy liśmy na inne prace

domowe
08 - nie jesteśmy zainteresowani takimi

wyjazdami
09 - nie opłaca się, za daleko
10 - konieczność zajmowania się własną firmą,

gospodarstwem rolnym
11 - Inne

o 2

na 2- 4 dni

w (1-3 noce)

kraju na 5 dni i więcej
(4 i więcej nocy) 2

na 1 dzień 3
Za (bez nocy)
gra-
nicę na 2 dni i więcej 4(przynajmniej 1 noc)

Uwaga:
1. Jeżeli w gospodarstwie domowym nie wystąpiły Jakiekolwiek wyjazdy krajowe lub zagraniczne lub wystąpiły wyłącznie
wyjazdy zagraniczne na 1 dzień (bez noclegu). należy przejść do działu 7.
2. Jeżeli wystąpiły wyjazdy w kraju na 2- 4 dni, należy przeprowadzić dalszy wywiad I wypełnić dział 6.
3. Jeżeli wystąpiły wyjazdy w kraju na 5 dni I więcej, lub za granicę na 2 dni i więcej, należy dla każdego wyjazdu odrębnie
przeprowadzić wywiad na kwestionańuszu DS-511. •
4. Dla wszystkich gospodarstw domowych należy wypełnić dział 7.



Dział 6. Krótkotrwałe wyjazdy krajowe (2- 4 dni, czyli 1- 3 noce) poza miejscem zamieszkania w okresie od 1 października 2008 r. do 30 września 2009 r.
Jeteli w gospodarstwie domowym zrealizowano więcej niż 10 wyjazdów, to proszę o wybranie typowego dla każdego rodzaju wyjazdów.

I

! Wyszczególnienie Wyjazdy zrealizowane w gospodarstwie domowym

i o 1 2 3 4 i 5 6 i 7 8 9 10

!le osób z gospodarstwa domowego uczestniczyło w wyjeździe? 01

Które to były osoby? 02(proszę wpisać numery osób, oddzielającje przecinkami)

Jak długo trwał wyjazd? 03
i

(proszę wpisać liczbę dni)

W którym miesiącu rozpoczął się wyjazd? 04
(proszę wpisać numer kolejny miesiąca od 01 do 12)

Jak daleki był to wyjazd?8J
(proszę wpisać odpowiedni symbol odległości w jedną stronę 0_5
od 1 do 8)

Jaki był główny cel wyjazdu?bJ
(proszę wpisać odpowiedni ty l k o j ed e n symbol celu wyjazdu 06
od1do11)

1 Jaka była forma wyjazdu?cJ
(proszę wpisać odpowiedni tyl k o j ed e n symbol formy wyjazdu 07
od 1 do 8)

Jakie usługi zakupiono u organizatora lub pośrednika?dJ
(proszę wpisać odpowiednie symbole usług, oddzielającje 08
przecinkami}

Za czyim pośrednictwem zakupiono usługi turystyczne?8J
(proszę wpisać odpowiedni ty l k o j ed e n symbol pośrednika wyjazdu 09
od 1 do 6)
Jaki śro'!;hk transportu wykorzystywany by! głównie w czasie
wyjazdu. 10
(proszę wpisać odpowiedni ty l k o j e d e n symbol środka transportu od
1 do 10}
Z jakiej bazy noclegowej korzystano podczas wyjazdu?gJ
(proszę wpisać odpowiedni ty l k o yed e n symbol obiektu noclegowego 11
od 1 do 11)

Proszę podać szacunkowe wydatki na wyjazd w pełnych złotych 12
;

(bez groszy)



a)

1 -do 50 km
2 - od 51 do 100 km
3 - od 101 do 200 km
4 - od 201 do 300 km
5 - od 301 do 500 km
6 - od 501 do 700 km
1 - od 701 do 1000 km
8 - ponad 1000 km

b)

07 - sprawy zawodowe,
załatwianie
interesów

08 - zdrowotny
(np. sanatorium)

09 - religijny
10 - zakupy
11 - inny

c}

01 - wypoczynek,
rekreacja

02 - zwiedzanie
{architektura, 3 - wycieczka, impreza
kultura, przyroda) objazdowa

03 - uprawianie turystyki 4 - pielgrzymka
kwalifikowanej _ R kurs, szkolenie

04 - odwiedziny 6 - wyjazd na działkę
u krewnych lub 7 . zielona szkoła
znajomych

05 - uroczystości
rodzinne

06 - zdobywanie
umiejętności,
kształcenie

1 - wczasy
2 - kolonie, obozy

8 - inne

d}

1 - pełny pakiet
turystyczny

2 - noclegi
3 -transport
4 - pełne wyżywienie
5 - częściowe

wyżywienie
6 - lokalne wycieczki

i imprezy
1 - inne
8 -żadne

ej

1 - biuro podróźy 01 - kolej
2 · zakład pracy, szkoła, 02 - PKS lub inna

uczelnia autobusowa linia
3 - organizacja

społeczna,
związkowa lub
sportowa

4 - kościół lub
organizacja religijna

5 - inny podmiot
6 - nie dotyczy

f)

przewozowa
03 - autokar
04 - samochód osobowy

09 -pieszo
1 O - inne środki

transportu

g)

01 - hotel, motel, zajazd,
pensjonat

02 - dom wycieczkowy,
schronisko,
schronisko
młodzieżowe,
stanica wodna

05 - komunikacja miejska 03 . ośrodek wczasowo-
06 - motocykl, rower -wypoczynkowy,

dom wczasowy, wy-
07 - samolot poczynkowy, ośro-
08 - statek, prom. łódź dek kolonijny

04 - wynajęta kwatera
prywatna

05 - kwatera
agroturystyczna

06 - kemping, pole
biwakowe, bungalow

07 - mieszkanie
u krewnych lub
znajomych

08 - domek letniskowy na
działce rekreacyjnej

09 - sanatorium lub inny
zakład leczniczy

10 - środek transportu
(np. statek, pociąg,
samochód, autokar}

11 - inne miejsce
noclegów
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Dział 7. Przyjazdy turystyczne do gospodarstwa domowego

1. Czy gospodarstwo domowe w okresie 01.10.2008·30.09.2009 przyjmowało gości z noclegiem? (proszę zakreślić
właściwą odpowiedź)GZJ tak ---···---·► pyt. 2 i 3 ~ nie

2. Ile było takich przyjazdów?

3. Charakterystyka przyjazdów turystycznych

Wyszczególnienie Liczba osób
nocujących

Łączna liczba
noclegów

o
rodzina

2-4 dni tak znajomi
(1-3 noclegi) inni

nie
Z kraju

rodzina

5 i więcej dni tak znajomi
(4 i więcej

inninoclegów)

nie

rodzina

2-4 dni tak znajomi
(1-3 noclegi) Inni

nie
Z zagranicy

rodzina

5 i więcej dni tak znajomi
(4 i więcej

inninoclegów)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

nie 16 .. ·~. r(fi

Kod kraju

zamf!~~~a°nla8J
2

•I Proszę wpisać kod(y) analogicznie jak w pyt. 14 lub 16, dz. 2 formularza DS-511. W przypadku większej liczby krajów, kody
należy oddzielić przecinkami.

Uwagi ankietera:
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GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

Turystyka i wypoczynek
w gospodarstwach domowych

DS-51I
Kwestionariusz indywidualny

iazd
i1<X;rii~~;;.;r;;;~-;~;;~;;:r.;y~-~1~1 ~)S'J:,7/i;7ę-;J 1u;-.;;J;;d;-;;gr;:;;;;;;~9d
•trw,aj~cpgo ;2 dni,( wię,cej. · 1 .: ,. ' • ·, l. . .i

Kolejnym w}ijąz(lom ,dlu'gqtrwaly wrżeśnta 2099 r. nafe{y nadać kolejne numery,
wed,{ug kpfeffJ01<i! r~,ElliZ;aC}f. wyh,1,,u .,.. [!1./J,l'lety ' ' .; ~ . ii. ;l!:1. _,.J,,,."' . f ,?•. - ;,;:.. _,i.. '' - ' ' ,il

Dział 1. Dane ogólne o wyjeździe • wczasy .•.......•. ,...... . . . . 1
• kolonie, obozy ..... , . . . . . . . . . . 2
• wycieczka, impreza objazdowa ...
• pielgrzymka ..... , . . . . . . . . . . . . 4
• kurs, szkolenie . . . . 5
• wyjazd na działkę . . . . . . . . . . . . • . 6
• zielona szkoła .•..........•....

·--~-.---........., .. ,,.

~

1. Numer gospodarstwa domowego

"·•----- -- I I I I I I I
2. Numer wyjazdu według kolejności reallzacjl

- ... I
3. Liczba osób wyjeżdżających

.... ,_ I
4. Numery osób uczestniczących w wyjeźdzte•1

I
•J Proszę wpisać, oddzielając przecinkami, numery wszysll<ich osób
uczestniczących w wyjeździe (z BR-01a).

• nie

6. Rodzaj wyjazdu

• tak

• krajowy

• zagraniczn_~

Dział 2. Charakterystyka wyjazdu

1. Miesiąc rozpoczęcia wyjazdu
Proszę zakreślić odpowiodn! symbol.

X • październik 2008 r. 10 IV - kwiecień 2009 r.

XI - listopad 2008 r. 11 V - maj 2009 r.

Xll- grudzień 2008 r. 12 VI. czerwiec 2009 r.

- styczeń 2009 r. 01 VII· llploc 2009 r.

- luty 2009 r. 02 VIII - ~lorpleń 2009 r.

Ili • marzec 2009 r. 03 IX • wrzesleń 2009 r.----·-·-~--~-- .......___ ,..,_,.., ~.

• uprawlanio flllYNlykl kwnllflkuwmIt>f, . , • •

• odwiod1iny u krnw11yc.h full 111111on1yc.h, •

• uroczystości rodzlnne ...
2. wyGlójaw_,nyu cel

zdr • zdobywanio un1lujt,,U101\d, k•ll11li:1111In

t:r,stsić • sprawy znwodowe. 111l11lwirulln lnir,,n~(nN ,
lgfp'ii\iedt) • zdrowotny (np. s1uu1lrn111111).

• religijny .

• zielona szkoła (t11k>i, 1111111)

• zakupy ••

• Inny ,., •

04

05

06

07

08

09

• wypoczynek, rukru1wjI1, WtJkfl<.;ju......... 01

• zwiedzani11 (11rc:l1lf1>kI11111, k11lI11111, przyroda) 02
03

04

3. Forma wyjazdu

Jg{J~,izu;t:,1:ii;

• inna .

4. Jak długo trwał wyjazd? '~
4-· 1_-_ll_cz_b_a_d_n_l------ł--l

Proszę podać liczbę dni __., [4.2. w tym za granicą

5. Jakie usługi
zakupiono
u organizatora
lub pośrednika?
(proszę zakreślić
odpow,edme
symbole usług)

• pełny pakiet turystyczny .
• nocleg .
• transport . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . 3
• pełne wyżywienie . . . . . . . . . . . . . . 4
• częściowe wyżywienie . . . . . . . . . . 5
• lokalne wycieczki i imprezy . • . . . . 6
• Inne- • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
• tadne....................... 8

. . . 05

06

07

08

09

10

11

11

6.Za czyim
pośrednictwem
zakupiono usługi
turystyczne?

fg[fn~2Ult::J:i1;

• biuro podróży . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
• zakład pracy, szkoła, uczelnia . . . . 2
• ~g!~~~~!::~~':2~~• związkowa 3

• kościoł, organizacja religijna. . . . . . 4
• inny podmiot............... 5
• nie dotvczv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t

7. Sposób rezerwacji
usługi u produ
centa

ff[fn~zU/ok:J!Jg~)

• telefon .
• Internet ........•...•...
• osobiście .......•......

• Inne- ...........•...••.......
• nie oorvczv ..•................

8. Główny środek
transportu
wykorzystywany
na dojazd
(proszę zakreślić
Jedną odpowiedź)

• kolej . . .
• PKS lub inna autobusowa linia

przewozowa .
• autokar .....•........•.......
• samochód osobowy ..
• komunikacja miejska .
• motocykl, rower .......•... , , .
• samolot ..............••....•.
• statek, prom ...•..•.

01

02
03
04
05
06
07
08

• pieszo. . . . . . . . . . . . . . . . . 09

L--------•"-"i""neftrod~i transportu........... 10

9. Główny środek
transportu
v,;ykorzystywany
na miejscu
(lokalnie)
(proszę zakreślić
Jedną odpowiedt)

• kolej ....•..............•....
• PKS lub Inna autobusowa linia

przewozowa ..
• autokar ..•.......•.
• samochód osobowy .
• kcamunikacja miejska ..
• motocykl, rower .
• samolot, .
• statek, prom, łódź .

01

02
03
04
05
06
07
08

• pteszo-. 09
• _jr)ne środki transoortY.:..- .... -... · .. Ll.lL
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10. Miejsca noclegów

Lp. Rodzaj obiektów Liczba
nocleaów

01 hotel, motel, zajazd, pensjonat

03 I ośrodek wczasowo-wypoczynkowy dom
1 wczasowv, W\ poczynkowy, ośrodek kolonijny

04 wynajęta kwatera prywatna

OS kwatera agroturystyczna

06 kemping, pole biwakowe, bungalow

.. 07 __ mieszkanie u krewnych lub znajomych ➔

08 I ·d-;~~l dom, mieszkanie wakacyjne

09 sanatorium lub Inny zakład leczniczy

1 O środek transportu

11 inne miejsce noclegów

11. Jak dalekł był to wyjazd?
Proszę zakreślić odpowiedni symbol odległości w km w jedną
stronę. ·----------,i-----------'""'I

do SO km od 301 do 500 km

od 51 do 100 km od 501 do 700 km 6-----------------1
od 101 do 200 km od 701 do 1000 km 7

od 201 do 300 km 4 1001 km i więcej...............-...... ,__ .....

12. Proszę określić charakter odwiedzanego obszaru
(oroszę zakreślić odpowiedni) tv/ko jeden) svmbol.

stolica, aglomeracja
miejska

obszar wyżynny

morze 6
akwen śródlądowy lub
ciek wodny1-------·... ·--- ...... -~ ...--•--•~--- ... - 1----,1----~-- ..,.____

3 uzdrowisko

inne miasto

miejscowość turystyczna
obszar górski 4 obszar wiejski

13. W Jaki sposób spędzano czas podczas wyjazdu?
Można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź.

r F_o_rm_a_spędzania wolnego czasu

• wypoczynek bierny- opalanie, relaks ..

• czytanie .

. . . . . . . . . . . . . . 01

02

• słuchanie radia, muzyki, oglądanie telewizji, wideo...... . . 03

• udział w spotkaniach towarzyskich . • • • . • ... - . . . . . . . . . 04

• chodzenie do kawiarni, restauracji .

• uprawianie sportu i ćwiczeń fizycznych ..

• kibicowanie na imprezach sportowych . •

• odwiedzanie muzeów, wystaw, zabytków, wycieczki
krajoznawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......•..

• chodzenie do kina, teatru, udział w innych imprezach
kulturalnych . . . . . . .

• praktyki religijne .

• uprawianie hobby, pogłębianie wiedzy (niezwiązane
bezpośrednio z pracą zawodową) ....

• praca na działce .

• zakupy dla przyjemności ...

• inna • .. • - • • • • - - • • • • • · • • •, • • • · • · · • • • • •

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

--••-•---•-•" .. A--••-••- ··:-:: ___ lT11 Czy w czasie podróży odwledzll(a) Pan(I)
jeszcze inne kraje?

=·-··
16. Jeśli tak, to jakie to były kraje?

Symbol
Lp. Nazwa (wypełnia

11.C:I

o 1

1
-·•··•-- ----·--·•-·-··----- ,...,____ ~,, ......... ,._______ - •-•---•"'······-·-· .. , ....._,___ ,_____________ ····--· ..--,

2

3 .,._...
4

5

17. Czy w trakcie wyjazdu za granicę n5b?:~gw
korzystal(a) Pan(i) z noclegu na . 1terenie Polski? tak

Proszę zakreślić jedną odpowiedź. . nie 2 .:,i.:......:
18. Proszę podać szacunkową wartość wydatków poniesionych

przez gospodarstwo domowe w związku z wyjazdem (bez
wydatków na zakup sprzętu turystycznego) w pełnych zł

Lp. Wydatki Kwota
w zł

o 1

01 Razem (wiersze 02+03)

02 Suma wpłacona organizatorowi wyjazdu

r;_zg:~ad;...~~~t~tgnv~~ualne
----·-·-·•-··..,-·

03

04 Noclegi

05 Wyżywienie
..

06 w tym usługi gastronomiczne

07 Transport - ogółem

08 w tym wydatki na dojazd tam i z powrotem

09 Usługi kulturalno-rekreacyjne

10 Zakupy ....._,.., ___ .,..

11 Inne

Kwota
19. Czy wyjazd był sfinansowany tub w zl

dofinansowany przez rodzinę lub • tak 1
inne osoby prywatne? . ~. '

--·-···- ..··--.. ·-··· • nie 2 '·JJ.J.1... ;..

20. Czy wyjazd był sfinansowany lub dofinansowany Kwota
przez zakład pracy lub jakąkolwiek instytucję? w zł

• tak, usługa opłacona bezpośrednio 1u producenta .................... ....... ---·-
• tak, środki zostały przekazane gospodarstwu 2domowemu .............................
• nie ....... , ..................•......... 3 :Jfr '

14. Jeśli był to wyjazd za granicę, to proszę podać kraj,
w którym spędzll(a) Pan(I) najwięcej czasu

Nazwa
Symbol
(wypełnia

USJ

[)_.tlał 3. Realizacja wywiadu

1. Wywiad: .. -~--- .

• prze~I;;~:~~:~~~~~~-~ ~o;~~~: .............•.•.. ·. 21

• braku kontaktu z osobą udzielającą lntormac] . . •.....

• odmowa uczestnictwa w badaniu . . . . • . . . . . . • . . . . 3
• inne prz czyny_.__._._,._:.:.:.:.:·.:.... . • . • . • . . . . . • . . . . . 4

Data przeprowadzenia wywiadu

Symbol ankietera



ANEKSB

Uczestnictwo w podróżach według grup wiekowych

Tabela B 1. Krajowe podróże długoterminowe w gospodarstwach domowych według miesięcy
i wieku w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Miesiące Do6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Styczeń
2001 0,8 0,6 0,7 - 0,7 1,6 3,22005 1,7 06 0,8 1,0 1,2 0,6 3,32009 2,0 2,0 1,8 1,6 2,3 1,4 1,8Luty
2001 3,2 4,6 3,5 0,7 2,6 2,5 3,52005 0,3 5,2 5,9 1,0 2,1 2,2 2,22009 4,5 5,2 3,2 2,3 3,1 2,2 1,2
Marzec
2001 0,4 0,9 - 0,4 0,9 1,5 2,12005 1,4 0,7 0,3 0,6 2,5 2,8 4,12009 0,8 0,4 0,4 1,9 0,9 1,5 1,3Kwiecień
2001 2,8 1,3 2,2 2,6 2,8 3,1 6,92005 2,3 1,0 1,3 1,7 2,7 2,1 6,12009 1,8 1,0 2,1 5,0 1,8 3,9 6,6Maj
2001 4,7 3,7 2,7 5,2 3,7 5,8 6,62005 5,6 2,1 1,4 4,2 3,4 5,8 9,72009 3,6 3,2 1,9 4,1 3,7 4,2 8,2
Czerwiec
2001 9,5 5,8 6,2 8,7 7,3 8,7 9,6
2005 11,0 5,8 6,4 3,3 7,7 8,5 11,1
2009 7,3 5,2 7,6 6,0 8,0 10,2 12,1
Lipiec
2001 37,2 47,3 44,5 ,, 39,3 36,8 32,9 21,5
2005 34,5 47,4 48,3 46,7 34,5 34,4 19,8
2009 38,3 48,3 45,2 31,4 39,8 31,0 23,1
Sierpień
2001 36,8 32,8 38,9 33,9 36,8 29,9 26,3
2005 35,7 34,1 31,6 31,6 37,7 28,9 24,3
2009 32,2 29,5 34,3 33,0 31,3 29,0 20,6
Wrzesień
2001 3,2 1,3 0,7 5,9 4,0 7,8 10,4
2005 2,7 1,2 2,5 4,5 3,4 7,4 11,0
2009 3,0 1,3 1,5 5,5 3,8 9,5 14,9
Październik
2001 - 0,3 0,2 0,7 0,6 2,6 2,4
2005 0,4 0,1 0,3 0,9 0,5 2,1 3,7
2009 0,8 0,5 0,3 1,0 1,4 2,4 4,1
Listopad
2001 0,4 0,3 - 0,8 0,8 0,7 3,3
2005 1,0 0,1 - 1,0 0,6 0,7 2,8
2009 0,3 0,8 0,0 1,2 0,4 1,3 1, l
Grudzień
2001 1,2 1,2 0,3 1,8 3,0 2,9 4,2
2005 3,3 1,6 1,3 3,5 3,6 4,5 1,9
2009 5,3 2,6 1,6 7,1 3,5 3,6 4,9
Źródło: opracowanie własne na J>Odstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B2. Krajowe podróże długoterminowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
według wieku i odległości w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Odległość od miejsca stałego Do6lat 7-14 lat 15-19 lat 20--24 25-44 45-64 65 lat
zamieszkania (km) lata lata Jata i więcej

Do50
2001 23,7 19,3 17,6 12,1 12,9 10,1 11,8
2005 12,8 17,6 16,6 5,7 8,2 9,2 11,2
2009 9,0 11,7 8,3 5,5 4,4 6,2 15,1
51-100
2001 13,6 18,5 16,7 14,0 13,5 15,4 13,7
2005 10,9 13,1 10,6 14,1 11,2 13,8 14,4
2009 6,9 9,3 14,9 10,5 8,1 9,2 15,1
101-200
2001 22,0 16,0 13,3 19,7 18,5 21,5 20,8
2005 16,3 17,7 19,6 16,7 16,7 18,1 17,8
2009 16,6 15,7 17,7 9,1 14,5 17,3 17,5
201-300
2001 7,9 9,6 12,6 12,3 12,2 16,0 13,2
2005 14,0 11,5 15,1 18,1 15,4 16,4 18,9
2009 17,4 14,3 15,1 22,6 18,1 19,6 14,8
301-500
2001 16,7 18,4 23,3 23,6 24,6 20,6 27,9
2005 24,6 24,4 21,1 28,2 28,3 27,6 26,1
2009 28,0 24,3 24,7 36,7 30,6 28,2 23,7
501-700
2001 12,4 14,3 13,4 14,1 13,8 14,0 10,1
2005 18,9 12,2 12,4 14,4 16,7 11,3 9,1
2009 19,7 21,7 15,5 12,4 20,6 16,2 10,6
701-1000
2001 2,9 3,9 3,0 4,4 4,1 2,4 2,0
2005 2,6 3,1 4,6 2,6 3,3 3,5 2,5
2009 2,4 2,9 3,5 2,9 3,6 2,9 3,3
Ponad 1000
2001 0,8 - - - 0,5 - 0,5
2005 - 0,3 - 0,3 0,2 - -
2009 0,0 0,0 0,2 0,3 0,1 0,4 0,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B3. Krajowe podróże długoterminowe w gospodarstwach domowych według wieku
i głównego celu w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Cel Do 6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Wypoczynek, rekreacja,
wakacje
2001 58,8 62,4 60,2 60,7 62,1 46,9 27,2
2005 65,3 65,9 62,9 63,3 65,4 46,4 29,2
2009 64,1 72,5 64,5 60,7 71,9 54,3 40,4
Zwiedzanie (architektura,
kultura, przyroda)
2001 1,2 1,4 3,8 1,5 2,2 2,0 1,0
2005 1, 1 2,9 2,8 1,3 2,5 1,5 1,1
2009 1,5 2,5 2,9 2,0 2,6 2,6 2,6
Uprawianie turystyki
kwalifikowanej
2001 0,8 0,9 0,5 1,8 0,5 0,3 1,0
2005 - 1,3 2,5 - 0,7 0,5 -
2009 0,3 0,0 0,7 2,5 0,4 0,9 0,6
Odwiedziny u krewnych lub
znajomych
2001 36,5 28,6 24,8 25,3 27,6 38,5 47,2
2005 26,8 23,7 22,2 25,9 23,6 38,4 50,7
2009 27,4 16,7 17,2 24,0 18,2 27,1 37,0
Uroczystości rodzinne
2001 1,5 0,6 0,5 1,5 1,4 0,9 1,0
2005 4,8 1,8 0,8 2,9 2,6 3,5 4,5
2009 3,7 1,4 3,3 7,3 2,7 3,3 2,4
Zdobywanie umiejętności,
kształcenie
2001 - 0,5 3,4 2,2 1,3 0,6 -
2005 - 0,7 1,7 2,0 0,5 0,5 -
2009 0,0 2,3 6,1 1,8 1,2 0,4 0,0
Sprawy zawodowe, załatwianie
interesów
2001 - 0,1 - 0,4 1,9 1,4 3,0
2005 0,4 - - 1,6 1,6 0,3 -
2009 0,3 0,0 0,0 0,0 0,7 0,2 0,2
Zdrowotny
2001 0,4 1,0 0,8 2,3 1,9 7,6 17,1
2005 1,8 0,8 2,1 - 2,0 6,9 14,1
2009 2,5 1,5 1,2 0,5 1,7 7,7 15,7
Religijny
2001 0,4 1,4 3,0 2,3 0,7 0,8 1,0
2005 - 0,9 3,7 2,0 0,2 1, 1 0,3
2009 0,0 0,7 1,8 0,6 0,3 1,3 0,6
Zielona szkoła
2001 - 2,9 1,7 - - 0,2 -
2005 - 1,4 - - - - -
2009 0,0 2,1 0,5 0,0 0,0 0,3 0,0
Inny

0,82001 0,4 0,1 1,3 2,1 ~ 0,6 1,6
2005 - 0,5 1,3 0,9 0,8 0,9 -

L 2009 0,0 0,3 1,7 0,6 0,2 2,1 0,6
L Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B4. Krajowe podróże długoterminowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
według wieku i rodzajów zakupionych usług w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Rodzaje zakupionych usług Do 6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lala lata i więcej

Ogółem zakupione usługi
2001 18,0 33,5 29,9 22,9 20,4 21,3 31,2
2005 14,1 34,5 32,0 17,9 17,4 21,0 19,6
2009 17,1 37,9 28,7 12,3 21,0 22,7 22,9

odsetek zakupionych usług
Pełny pakiet
2001 8,3 24,8 18,2 11,0 7,6 7,8 11,3
2005 2,6 25,9 18,6 4,9 4,4 6,1 7,3
2009 6,8 24,0 18,0 7,4 7,9 9,4 12,4
Nocleg
2001 9,7 8,1 7,9 9,6 11 ,5 11,6 18,4
2005 11,5 7,5 10,7 11,3 12,1 12,7 11,4
2009 9,6 11,1 8,7 4,9 11,4 11,2 8,2
Transport
2001 0,4 2,3 3,5 1,8 1,3 1,4 1,0
2005 - 1,7 3,6 2,4 0,4 1,8 0,7
2009 0,0 3,2 2,5 0,4 0,5 1,5 0,7
Pełne wyżywienie
2001 3,5 4,3 3,5 3,4 4,9 9,0 10,2
2005 2,8 4,5 5,4 3,7 4,8 6,9 7,7
2009 4,4 6,3 5,4 0,6 3,2 7,8 6,7
Częściowe wyżywienie
2001 2,1 1,2 5,1 4,4 2,6 1,9 4,0
2005 5,1 1,9 4,3 4,6 4,5 2,8 0,9
2009 2,5 2,7 1,4 0,5 3,9 1,9 1,5
Lokalne wycieczki i imprezy
2001 0,4 1,1 0,7 1,5 0,7 2,0 2,0
2005 - 1,8 1,6 1,4 0,1 1,3 1,7
2009 0,5 2,0 2,3 0,0 0,4 1,9 1,2
Inne
2001 - 0,1 1,3 1,4 0,5 1,8 3,0
2005 - 0,3 1,3 0,7 0,3 1,5 3,5
2009 0,2 1,4 1, 1 0,0 1,0 2,5 1,8
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B5. Krajowe podróże długoterminowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
według wieku i rodzajów środków transportu wykorzystywanych na dojazd
w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Rodzaje środków transportu Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
Iata lata Iata i więcej

Kolej
2001 11,1 17,7 28,7 31,5 17,1 26,5 25,5
2005 14,1 11,3 19,3 25,4 12,6 17,7 32,0
2009 6,0 11, 1 13,4 23,0 8,9 11,4 19,6
Linia autobusowa
2001 7,6 13,6 19,4 10,3 9,0 10,6 21,9
2005 2,5 11,0 17,0 15,1 6,1 14,3 18,8
2009 1,2 6,3 15,3 16,1 3,3 10,0 17,1
Autokar
2001 1,9 17,6 17,0 5,8 2,8 4,1 3,0
2005 1, 1 21,7 18,9 3,6 2,7 2,9 4,7
2009 2,0 22,9 17,4 3,7 3,6 6,2 6,6
Samochód osobowy
2001 79,0 50,5 31,2 49,4 70,1 57,3 49,7
2005 81,6 54,6 40,0 53,5 77,3 63,8 43,3
2009 90,8 59,0 52,9 56,9 84,1 71,5 56,3
Komunikacja miejska
2001 0,4 0,2 0,5 - 0,1 0,6 -
2005 0,3 0,6 0,6 - 0,6 0,2 -
2009 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,4
Motocykl, rower
2001 - 0,1 0,3 0,8 0,2 0,7 -
2005 0,4 0,4 1,2 0,6 0,5 0,2 -
2009 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1 0,0
Samolot
2001 - 0,1 - - - - -
2005 - 0,1 0,5 - - 0,1 0,3
2009 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,2 0,0
Statek, prom
2001 - - - - - - -
2005 - - - - 0,1 - ---
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Pieszo
2001 - 0,1 2,6 0,8 0,2 0,3 -
2005 - 0,4 2,1 1,7 0,1 0,8 0,9
2009 0,0 0,2 0,5 0,3 0,1 0,3 0,0
Inne
200] - - 0,3 1,5 0,4 - -
2005 - - 0,3 - 0,1 - -
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B6. Krajowe podróże długoterminowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
według wieku i rodzajów wykorzystywanej bazy noclegowej w: 2001, 2005 i 2009
roku(%)

Rodzaje bazy noclegowej Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Hotel, motel, zajazd, pensjonat
2001 3,9 3,3 4,3 3,0 6,9 3,2 6,4
2005 6,5 4,8 4,3 6,3 6,6 4,8 2,9
2009 13,8 5,1 7,0 5,9 12,1 10,8 7,9
Dom wycieczkowy, schronisko
itp.
2001 2,0 7,0 7,7 7,8 3,7 2,6 0,5
2005 2,3 4,3 7,6 3,0 2,7 1,4 2,1
2009 1,7 8,7 8,5 6,8 2,7 2,7 0,8
Ośrodek kolonijny,
wczasowo-wypoczynkowy itp.
2001 8,7 20,3 16,1 11,5 11,4 11,4 8,6
2005 9,3 23,2 15,1 9,5 11,8 10,5 7,8
2009 9,8 22,8 16,6 8,1 13,0 9,4 8,1
Wynajęta kwatera prywatna
2001 17,4 11,0 9,5 17,3 21,0 11,5 10,0
2005 21,4 8,7 11,6 20,5 23,5 15,0 7,1
2009 27,8 17,8 18,3 27,3 29,4 20,3 8,3
Kwatera agroturystyczna
2001 1,7 1,5 0,5 3,0 1,4 1,5 1,0
2005 2,9 2,6 1,6 1,2 3,1 3,0 0,9
2009 1,8 3,0 0,4 2,4 4,3 3,7 0,4
Kemping, pole biwakowe
2001 3,1 8,6 15,5 16,4 6,9 5,8 1,8
2005 5,3 7,8 10,7 16,7 7,5 5,0 1,2
2009 2,0 4,8 8,5 7,3 4,3 4,3 1,5
Mieszkanie u krewnych,
znajomych
2001 55,5 42,4 39,8 34,5 42,3 46,8 53,1
2005 49,l 42,6 40,4 39,8 39,6 49,l 59,2
2009 40,3 32,5 34,7 41,6 31,8 38,7 49,2
Drugi dom, mieszkanie
wakacyjne
2001 7,2 5,3 5,5 6,2 5,6 8,8 2,0
2005 2,5 3,8 5,0 3,1 3,5 5,7 4,9
2009 2,0 1,2 2,5 1, 1 1,1 3,0 10,3
Sanatorium lub zakład
leczniczy
2001 0,4 0,8 0,5 0,7 1,4 7,1 16, 1
2005 1,0 0,8 2,7 - 1,8 5,6 13,4
2009 0,5 0,8 0,4 0,5 1,1 6,0 12,2
Środek transportu
2001 0,4 0,1 0,8 1,1 0,8 0,7 1,0
2005 0,7 0,1 0,3 - 0,5 0,1 -
2009 0,4 0,1 0,4 - 0,4 1,1 0,8
Inne miejsce
2001 0,4 1,2 4,1 1,1 1,3 1,9 0,5
2005 - 2,6 2,4 0,3 1,3 0,6 0,5
2009 1,4 3,5 3,4 1,2 1,4 1,2 J,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 201 O]. -
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Tabela B7. Krajowe podróże długoterminowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
według wieku i charakteru odwiedzanego obszaru w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Charakter odwiedzanego Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
obszaru lata lata lata i więcej

Stolica, aglomeracja miejska
2001 2,3 0,9 2,5 3,2 2,7 2,4 4,3
2005 4,3 2,4 3,1 3,5 1,8 4,9 10,0
2009 7,4 1, 1 2,5 2,5 3,8 4,5 6,6
Inne miasto
2001 12,8 12,3 14,5 18,0 11,1 15,6 28,2
2005 13,7 11,2 12,5 15,2 13,2 18,5 29,0
2009 10,7 7,4 13,0 16,7 6,7 14,5 24,4
Miejscowość turystyczna
2001 9,9 11,1 7,9 10,5 ] 2,4 13,4 5,2
2005 9,1 14,0 13,8 14,2 12,8 10,2 4,8
2009 10,1 11,9 15,2 11,7 11,7 10,8 8,7
Obszar górski
2001 9,1 15,1 17,6 16,7 15,5 13,5 9,7
2005 10,2 16,7 14,5 8,5 14,9 13,9 13,2
2009 11,1 18,7 14,0 19,7 15,9 14,0 7,6
Obszar wyżynny
2001 1,2 1,9 1,3 0,4 1,0 0,8 1,0
2005 3,3 2,7 2,4 3,6 2,4 1,3 1,2
2009 1,7 1,4 1,6 1,7 1,8 2,3 1,4
Morze
2001 17,5 22,5 21,6 24,2 21,2 17,0 12,9
2005 30,9 23,0 21,3 30,2 29,2 19,7 14,0
2009 33,0 30,9 30,1 29,2 34,6 26,6 19,0
Akwen śródlądowy
2001 5,9 7,4 9,9 13,1 9,2 7,8 6,6
2005 4,4 5,1 6,6 6,7 4,7 5,7 2,1
2009 3,8 4,4 6,4 5,2 5,0 5,7 2,2

Uzdrowisko
2001 0,4 0,3 1,2 0,7 1,8 6,0 13,0
2005 1,8 2,1 3,0 2,3 3,0 5,3 12,6
2009 2,3 0,4 1,7 0,0 2,1 5,7 10,1

Obszar wiejski
2001 40,9 28,7 23,5 13,3 25,1 23,5 19,1

2005 22,4 22,8 22,9 15,8 18,1 20,4 13,1

2009 19,9 23,9 15,6 13,4 18,4 15,8 20,1
Zródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010).
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Tabela B8. Krótkotrwałe podróże krajowe w gospodarstwach domowych według miesięcy
i wieku w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Miesiące Do 6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata 65 lat
i więcej

Styczeń
2001 3,7 2,6 1,7 3,2 3,1 1,9 1,7
2005 2,3 2,2 2,0 1,8 3,6 1,9 2,0
2009 2,0 3,7 1,0 4,1 3,1 2,3 2,0
Luty
2001 3,4 4,1 2,8 4,3 4,3 2,9 4,0
2005 5,1 6,0 4,0 3,2 5,1 3,1 2,4
2009 4,4 3,3 2,4 5,0 4,2 3,0 2,4
Marzec
2001 4,0 2,6 1,2 3,8 4,1 3,6 4,0
2005 5,9 5,6 4,3 5,8 7,1 5,5 4,1
2009 4,3 2,1 1,9 3,9 4,4 3,6 4,9
Kwiecień
2001 9,0 9,4 7,3 6,5 9,1 9,7 10,8
2005 5,4 7,0 5,6 6,3 6,7 6,2 10,6
2009 8,8 7,2 7,8 6,8 7,8 7,9 8,4
Maj
2001 10,7 12,8 13,8 11,4 12,4 14,9 17,3
2005 11,6 11,1 10,0 12,7 11,0 14,0 10,0
2009 11,9 13,8 13,6 10,8 12,2 13,7 13,7
Czerwiec
2001 12,2 14,3 14,3 13,3 11,9 13,9 10,4
2005 11,3 12,6 12,7 10,7 12,0 13,2 12,6
2009 15,3 12,7 16,1 13,0 12,6 15,1 11,2
Lipiec
2001 15,0 14,5 19,3 18,9 15,7 14,2 16,6
2005 21,3 18,1 16,9 17,7 17,0 17,6 16,2
2009 16,8 17,7 19,1 14,2 16,1 17,4 16,5
Sierpień
2001 17,0 15,8 22,2 19,1 15,9 16,1 14,0
2005 18,5 16,2 19,1 17,8 15,7 15,7 15,5
2009 15,3 18,2 17,4 14,9 17,8 16,1 17,1
Wrzesień
2001 6,3 5,2 5,2 5,7 6,3 8,9 9,0
2005 4,9 7,0 7,9 8,6 5,8 7,9 12,9
2009 4,9 5,5 6,9 5,3 6,3 7,9 6,8
Październik
2001 4,4 3,9 2,4 5,4 4,3 4,8 3,9
2005 2,5 2,9 4,6 3,0 3,9 4,6 2,9
2009 4,3 4,3 3,8 5,5 4,2 3,5 6,4
Listopad
2001 5,1 5,0 3,3 2,9 4,6 3,9 3,6
2005 3,0 3,7 5,2 5,9 4,2 5,0 3,6
2009 3,6 3,9 2,1 5,6 3,2 3,9 3,5
Grudzień
2001 9,1 9,7 6,4 5,5 8,4 5,3 4,5
2005 8,2 7,6 7,7 6,4 7,9 5,5 7,3
2009 8,4 7,5 7,8 10,7 7,9 5,7 7,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek ... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B9. Krótkotrwałe podróże krajowe zrealizowane w gospodarstwach domowych według
wieku i odległości w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Odległość od miejsca stałego Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
zamieszkania (km) lata lata lata i więcej

Do50
2001 49,5 47,1 44,9 42,7 40,4 40,1 34,7
2005 48,7 47,8 37,8 30,6 35,2 37,3 41,6
2009 36,3 33,0 33,5 25,9 23,9 30,5 30,6
51-100
2001 23,7 30,0 25,0 24,0 29,4 23,8 33,8
2005 19,6 14,5 21,7 22,4 22,3 23,9 25,5
2009 11,5 24,4 23,3 23,8 20,5 23,9 29,9
101-200
2001 19,3 11,6 13,5 16,6 15,3 18,4 16,6
2005 15,3 22,2 20,0 25,2 22,5 18,4 12,0
2009 30,5 18,1 23,1 28,3 26,8 23,1 22,7
201-300
2001 3,2 4,4 9,0 9,8 6,2 8,9 7,6
2005 7,1 8,5 10,0 9,4 10,9 11,4 10,4
2009 14,8 11,5 12,5 11,6 16,5 11,5 8,7
301-500
2001 4,1 5,7 4,2 5,3 6,1 6,8 6,0
2005 6,8 5,0 6,9 9,7 6,1 7,2 7,6
2009 5,7 9,8 6,5 7,5 9,6 8,4 6,1
501-700
2001 0,2 1,2 3,2 1,4 2,0 1,7 1,3
2005 2,2 2,1 3,1 2,1 2,7 1,4 2,7
2009 1,1 2,6 0,9 2,9 2,0 1,7 1,8
Ponad 700
2001 - - 0,2 - 0,7 0,4 -
2005 0,2 - 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2
2009 0,0 0,6 0,1 0,0 0,7 0,9 0,3
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B 10. Krótkotrwałe podróże krajowe w gospodarstwach domowych według wieku
i głównego celu w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Cel Do6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Wypoczynek, rekreacja,
wakacje

19,02001 20,7 33,4 32,9 23,4 30,9 14,6
2005 21,l 23,3 23,7 29,3 24,1 29,1 7,4
2009 26,4 34,9 35,4 29,1 33,6 39,7 22,0
Zwiedzanie (architektura,
kultura, przyroda)
2001 1,8 6,9 10,4 4,1 3,1 2,7 2,6
2005 3,0 8,5 9,0 2,9 4,4 3,7 3,0
2009 0,7 8,4 6,8 1,6 3,3 4,4 3,6
Uprawianie turystyki
kwalifikowanej
2001 0,9 0,8 1,9 4,1 1,5 0,5 0,5
2005 0,4 0,9 3,4 1,0 0,5 0,5 3,1
2009 1,4 1,6 1,3 4,0 1,9 1,3 0,8
Odwiedziny u krewnych lub
znajomych
2001 70,7 63,4 44,8 44,0 59,7 49,3 66,3
2005 66,1 56,9 56,9 58,5 58,0 52,1 66,6
2009 64,6 46,9 45,1 49,0 50,1 42,0 58,6
Uroczystości rodzinne
2001 6,7 5,3 4,4 5,8 6,9 7,0 6,6
2005 4,2 7,9 5,3 4,3 7,4 6,6 6,9
2009 4,8 5,5 7,6 5,9 5,5 7,8 5,9
Zdobywanie umiejętności,
kształcenie
2001 - 0,3 1,1 4,3 1,4 0,8 -
2005 - 0,7 0,2 0,5 1,8 0,6 0,2
2009 1,0 0,4 1,6 7,9 0,9 0,4 0,1
Sprawy zawodowe, załatwianie
interesów
2001 - - - 0,7 1,9 2,2 -
2005 0,2 0,1 0,1 1,7 2,2 1,4 0,6
2009 0,2 0,5 0,6 0,8 1,8 1,9 0,4
Zdrowotny
2001 - - - 0,5 0,0 0,5 -
2005 0,4 0,5 0,2 - 0,2 0,4 0,6
2009 0,3 0,4 0,0 0,6 1,0 0,2 1, 1
Religijny
2001 0,7 1,4 1,9 0,7 0,6 2,4 5,6
2005 1,3 0,7 1,2 0,5 0,8 1,9 7,2
2009 0,2 0,6 1,2 0,2 0,5 1,6 3,7
Zakupy
2001 - - 0,2 0,3 0,0 - -
2005 - - - - 0,1 0,2 -
2009 0,2 0,4 0,0 0,4 0,2 0,0 0,0
Inny
2001 0,3 1,2 1,8 2,3 1,4 3,9 3,8
2005 3,4 0,4 - l,2 0,4 3,9 4,3
2009 0,0 0,3 0,4 0,7 1,0 0,7 3,8 -
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010]. -
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Tabela B 11. Krótkotrwałe podróże krajowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
według wieku i formy podróży w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Forma podróży Do6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Wczasy
200] 5,6 2,6 1,3 4,9 2,6 1,7 0,8
2005 2,3 3,5 3,1 3,7 3,1 1,4 2,2
2009 5,3 8,2 5,6 7,8 7,9 4,6 4,4
Kolonie, obóz
2001 0,2 0,7 1,7 - 0,1 0,2 -
2005 0,4 0,5 - - 0,2 0,0 -
2009 0,2 0,6 0,4 0,6 0,2 0,1 0,0
Wycieczka, impreza objazdowa
2001 8,9 14,3 20,3 16,9 12,1 8,7 7,6
2005 12,1 17,2 21,3 13,7 14,4 13,6 13,5
2009 19,5 14,4 18,3 8,9 15,2 11,2 9,4
Pielgrzymka
2001 0,5 1,0 1,6 0,4 0,5 2,5 4,2
2005 0,8 0,3 0,7 0,4 0,5 1,2 5,2
2009 0,2 0,1 1, 1 0,6 0,3 1,2 2,1
Kurs, szkolenie
2001 - - - 3,9 2,2 2,2 -
2005 - 0,3 - 1,0 3,8 1,6 -
2009 1,1 0,5 1,7 4,5 1,7 1,8 0,1
Wyjazd na działkę
2001 8,2 10,8 17,8 17,7 10,5 26,5 17,3
2005 9,0 7,2 4,1 9,4 9,0 18,7 10,4
7.009 7,9 16,5 13,8 5,5 10,3 22,0 14,8
Zielona szkoła
2001 - 0,2 0,5 - 0,0 - -
2005 - 1,4 0,4 - 0,0 - -
2009 0,2 1,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0
Inne
2001 76,7 70,4 56,8 56,2 71,9 58,2 70,1
2005 75,5 69,7 70,4 71,8 69,1 63,5 68,7
2009 65,6 58,5 59,1 72,0 64,2 59,0 69,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B 12. Krótkotrwałe podróże krajowe zrealizowane w gospodarstwach domowych
według wieku i rodzajów zakupionych usług w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Rodzaje zakupionych usług Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Ogółem zakupione usługi
2001 5,2 9,4 16,7 9,6 6,4 7,1 6,8
2005 5,6 11,2 12,8 6,6 8,2 6,5 11,3
2009 5,7 11,9 11,4 5,6 9,7 8,3 7,5

w tym:
Pełny pakiet
2001 1,0 3,7 4,6 1,3 2,1 1,4 1,3
2005 0,4 4,7 4,1 1,0 1,9 1,5 0,8
2009 1,1 7,2 5,6 2,3 3,1 3,2 3,7
Nocleg
2001 3,3 3,9 10,7 5,8 3,5 3,3 3,1
2005 3,6 5,1 7,5 4,3 5,6 3,9 6,7
2009 3,9 3,6 4,1 2,1 5,9 4,4 3,5
Transport
2001 0,9 2,3 2,5 1,4 1,0 2,0 4,2
2005 - 2,2 4,2 0,7 0,5 1,4 3,1
2009 0,0 0,9 1,3 0,6 0,4 0,9 1,3
Pełne wyżywienie
2001 1,0 2,4 1,3 0,2 1,0 0,7 0,8
2005 1,5 1,9 1,5 0,5 2,5 0,7 0,5
2009 2,0 1,0 0,9 0,3 2,0 1,3 0,4
Częściowe wyżywienie
2001 1,4 1,4 2,9 2,8 1,0 2,1 0,5
2005 1,2 2,0 2,4 0,9 1,6 1,4 1,0
2009 0,9 1,6 2,3 1,2 l, 1 0,9 0,7
Lokalne wycieczki i imprezy
2001 0,7 1,2 1,0 0,2 0,4 0,4 -
2005 - 1,2 0,8 - 0,1 0,7 0,4
2009 0,3 0,7 0,8 0,1 0,3 0,9 0,0
Inne
2001 0,9 0,6 0,2 1,1 0,5 0,9 0,3
2005 0,9 0,5 0,2 - 0,3 0,4 2,1
2009 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0 0,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 20101.



Aneks B 211

Tabela B 13. Zagraniczne podróże turystyczne (2 dni i dłużej) w gospodarstwach domowych
według miesięcy i wieku w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Miesiące Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 Iata 45-64 Iata 65 lat
i więcej

Styczeń
2001 - 3,3 - 3,1 1,0 1,8 2,2
2005 2,9 3,3 - 1,4 2,9 3,1 3,4
2009 0,0 6,6 4,8 0,0 3,9 1,8 0,0
Luty
2001 - 3,5 5,1 3,0 5,2 3,9 2,1
2005 5,7 7,5 4,2 5,6 6,2 4,6 -
2009 0,0 1,2 3,2 4,7 4,8 3,8 0,0
Marzec
2001 - - 1,1 2,0 3,1 0,6 -
2005 - - - - 1,6 2,6 5,2
2009 0,0 0,6 0,0 5,7 2,4 2,8 5,0
Kwiecień
2001 5,7 2,1 - 1,2 6,1 6,3 3,0
2005 - 2,1 4,5 6,7 3,1 5,4 8,4
2009 0,0 1,0 0,8 5,0 3,0 6,3 3,6
Maj
2001 10,9 6,5 8,3 3,0 10,3 8,0 22,9
2005 5,3 8,6 4,7 8,1 8,8 12,8 9,1
2009 3,1 3,5 4,5 3,8 8,6 7,6 11,3
Czerwiec
2001 24,0 6,3 13,2 6,9 10,1 12,6 15,1
2005 5,3 10,3 10,7 9,7 6,4 12,3 22,5
2009 11,5 10,5 14,8 14,4 10,0 11,1 18,2
Lipiec
2001 30,7 34,3 31,9 25,3 24,9 15,8 15,5
2005 18,4 26,1 39,8 28,2 21,8 18,2 20,4
2009 52,0 42,5 36,4 19,7 25,8 16,6 13,2
Sierpień
2001 17,2 35,6 29,6 30,5 20,6 23,1 21,5
2005 43,3 31,3 32,0 30,5 27,4 15,7 15,3
2009 23,8 25,3 22,3 26,7 18,8 22,2 19,7
Wrzesień
2001 11,5 4,1 7,4 15,3 10,6 12,5 10,9
2005 5,1 3,0 2,1 6,9 10,2 14,7 10,1
2009 9,6 6,4 9,8 13,6 12,2 16,2 21,6
Październik
2001 - 3,3 1,2 2,9 3,1 9,4 -
2005 2,9 - - 1,4 2,9 5,4 1,7

_2009 0,0 1,0 2,4 2,4 5,6 4,8 5,0
Listopad
2001 - 1,0 1, l - 1,0 2,4 -
2005 - 1,0 1,0 - 3,4 1,2 -

~009 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 2,9 2,5
Grudzień
2001 - - I, 1 6,9 4,0 3,7 6,7
2005 l l,1 6,9 1,0 1,5 5,2 4,0 3,8

,_1209 0,0 1,2 1, 1 3,9 • 3,2 4,1 0,0
~Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B 14. Zagraniczne podróże turystyczne (2 dni i dłużej) zrealizowane w gospodarstwach
domowych według wieku i odległości w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Odległość od miejsca stałego Do 6 Iat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
zamieszkania (w km) lata lata lata i więcej

Do 100
2001 - - 1,0 - 1,4 0,5 8,1
2005 - - - 1,4 4,6 - -
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 2,8
101-200
2001 - 2,2 3,1 2,0 2,0 4,5 -
2005 - 1,1 3,3 2,9 1,9 2,9 3,2
2009 2,4 4,9 1,8 0,8 1,7 0,0 7,9
201-300
2001 - 7,4 3,2 7,2 4,7 3,4 2,1
2005 16,4 5,6 4,6 - 5,0 3,4 -
2009 4,2 1,9 2,5 1,9 3,3 2,9 3,9
301-500
2001 12,0 16,7 7,1 11,2 13,7 13,5 8,6
2005 10,7 8,3 5,6 5,6 9,1 7,0 6,5
2009 4,2 5,4 9,2 3,8 6,8 7,8 6,7
501-700
2001 5,7 8,8 6,5 6,9 6,1 9,3 17,6
2005 13,3 18,9 3,4 9,4 9,3 9,7 23,3
2009 2,6 3,5 2,9 5,5 3,9 9,5 9,9
701-1000
2001 17,3 17,6 16,0 12,8 20,2 15,9 16,2
2005 8,3 13,9 22,7 16,5 10,5 15, l 21,5
2009 12,1 6,4 8,8 11,6 11,8 9,4 18,0
Ponad 1000
2001 65,0 47,2 63,1 59,9 51,8 52,9 47,4
2005 51,3 52,2 60,4 64,3 59,5 61,8 45,5
2009 74,4 77,9 74,7 76,4 71,4 70,3 50,7
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010).
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Tabela B15. Zagraniczne podróże turystyczne (2 dni i dłużej) zrealizowane w gospodarstwach
domowych według wieku i głównego celu podróży w: 2001, 2005 i 2009 roku
(%)

Cel Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Wypoczynek, rekreacja,
wakacje
2001 41,0 51,7 43,5 48,7 44,4 36,6 21,5
2005 66,8 53,0 47,6 39,0 51,2 26,6 8,8
2009 77,6 72,1 60,3 47,5 60,5 33,4 9,0
Zwiedzanie (architektura,
kultura, przyroda)
2001 - 21,6 19,2 19,0 17,4 17,0 17,6
2005 5,7 11,2 17,1 15,0 10,6 22,8 21,3
2009 1, 1 3,8 13,4 11,8 11,4 21,0 30,8
Uprawianie turystyki
kwalifikowanej
2001 - 1, 1 1,1 2,0 1,5 0,6 -
2005 2,8 1,2 1,1 - 1,9 1,2 -
2009 0,0 2,9 5,0 6,4 2,7 2,7 0,0
Odwiedziny u krewnych lub
znajomych
2001 59,0 17,1 19,0 15,3 20,9 33,2 40,5
2005 13,8 22,8 23,2 19,1 15,4 31,7 57,9
2009 16,6 19,6 20,6 22,7 14,1 33,4 49,3
Uroczystości rodzinne
2001 - 2,2 - - 3,5 3,5 9,7
2005 2,8 2,2 - - 1,6 5,0 3,4
2009 4,6 0,0 0,0 0,0 2,7 1,9 6,5
Zdobywanie umiejętności,
kształcenie
2001 - 1,1 7,2 1,9 1,5 0,6 -
2005 5,3 2,1 2,1 7,2 2,6 0,4 1,8
2009 0,0 0,0 0,8 4,1 1,4 0,0 0,0
Sprawy zawodowe, załatwianie
interesów
2001 - - 2,1 5,2 6,7 4,1 -
2005 2,8 1,0 1,1 15,5 11,1 8,2 -
2009 0,0 0,0 0,0 4,6 5,1 2,6 0,0
Religijny
2001 - 2,1 1,1 3,0 1,6 3,3 4,6
2005 - - 3,3 2,7 1,6 2,0 3,3
2009 0,0 0,0 0,0 1,7 0,4 1,7 4,3
Zielona szkoła
2001 - 1,1 1,0 - - - -
2005 - - - - - - -
2009 0,0 1,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,0
Zakupy
2001 - - ' - - - -
2005 - - - - 0,6 - -

L 2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Inny
200] - 2,1 5,9 5,0 2,6 1,1 6,1
2005 - 6,6 4,5 1,5 3,4 2,1 3,4

~2009 0,0 0,6 0,0 1,2 1,1 3,1 0,0
.__Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 201 OJ.



214 Aneks B

Tabela B 16. Zagraniczne podróże turystyczne (2 dni i dłużej) zrealizowane w gospodarstwach
domowych według wieku i rodzajów zakupionych usług w: 2001, 2005 i 2009
roku(%)

Rodzaje zakupionych usług D06 lat 7-14 lat 15-19lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Ogółem zakupione usługi
2001 29,5 56,1 65,1 53,3 43,8 43,6 51,2
2005 50,2 51,2 53,3 32,0 46,2 50,5 47,6
2009 45,0 54,9 73,6 46,2 49,3 47,6 42,7

w tym:
Pełny pakiet
2001 - 40,9 45,3 31,1 25,5 27,1 35,0
2005 18,4 22,1 33,8 16,3 23,0 22,1 24,7
2009 30,2 43,4 62,3 34,2 36,8 32,8 31,0
Nocleg
2001 29,5 12,0 11,5 12,1 14,6 13,1 -
2005 26,3 22,7 11,9 5,8 19,6 17,6 10,5
2009 13,3 9,2 4,1 6,8 10,9 8,4 7,6
Transport
2001 - 6,3 13,6 15,2 6,8 7,9 9,9
2005 8,4 9,8 12,1 9,8 9,5 17,3 12,4
2009 1,5 2,3 7,1 6,7 3,9 9,6 6,3
Pełne wyżywienie
2001 5,9 7,5 5,2 2,0 6,3 5,2 -
2005 13,7 7,1 3,4 2,9 6,3 5,9 -
2009 2,1 0,0 0,8 0,0 1,3 2,3 5,4
Częściowe wyżywienie
2001 13,0 - 6,3 3,2 4,3 2,3 6,3
2005 5,1 8,3 5,2 4,4 5,8 5,0 -
2009 2,4 2,4 1,6 1,9 2,9 3,7 2,2
Lokalne wycieczki i imprezy
2001 5,3 2,2 3,2 3,1 3,0 2,2 -
2005 7,6 4,0 3,1 - 2,2 3,9 -
2009 4,2 0,0 0,0 0,0 1,8 1,5 2,2
Inne
2001 - - - - - - -
2005 2,6 1,1 1,2 1,5 1,0 6,1 -
2009 0,0 0,0 0,0 2,8 0,6 2,1 0,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B 17. Zagraniczne podróże turystyczne (2 dni i dłużej) zrealizowane w gospodarstwach
domowych według wieku i rodzajów środków transportu wykorzystywanych „na
dojazd" w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Rodzaje środków transportu Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25--44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Autokar
2001 5,9 46,2 60,1 37,4 32,1 30,7 50,6
2005 2,6 24,0 42,7 28,8 15,7 30,7 31,4
2009 1,3 26,6 36,8 13,4 13,0 26,3 30,2
Samochód osobowy
2001 57,6 35,3 18,1 30,6 46,7 35,2 23,4
2005 64,9 46,2 27,9 30,6 39,2 35,5 38,1
2009 59,6 34,9 16,2 22,3 38,7 26,0 27,8
Samolot
2001 19,0 6,7 11,5 12,0 12,1 12,9 12,9
2005 29,6 20,2 17,4 27,1 33,3 28,1 16,7
2009 39,1 33,0 41,6 54,7 45,0 40,6 35,8
Inne
2001 17,5 11,8 10,3 20,0 9,1 21,2 13,1
2005 2,9 9,6 12,0 13,5 11,8 5,7 13,8
2009 0,0 5,5 5,5 9,6 3,3 7,0 6,2
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].

o
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Tabela B 18. Zagraniczne podróże turystyczne (2 dni i dłużej) zrealizowane w gospodarstwach
domowych według wieku i rodzajów wykorzystywanej bazy noclegowej
w: 2001, 2005 i 2009 roku(%)

Rodzaje bazy noclegowej Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat
lata lata lata i więcej

Hotel, motel, zajazd, pensjonat
2001 10,5 29,2 43,4 29,2 39,9 44,6 36,8
2005 40,4 32,2 31,8 23,0 44,2 43,4 31,9
2009 56,1 44,3 49,7 40,3 58,2 42,5 39,0
Dom wycieczkowy, schronisko
itp.
2001 5,9 11,8 11,3 13,0 2,5 4,6 -
2005 5,8 3,0 4,6 6,9 3,9 2,4 -
2009 6,7 4,0 9,3 5,1 2,0 1,3 1,4
Ośrodek kolonijny,
wczasowo-wypoczynkowy itp.
2001 19,1 9,9 4,3 6,9 4,2 4,5 6,6
2005 11,0 8,6 5,2 1,5 5,5 1,9 1,8
2009 2,2 1,9 6,5 5,6 2,8 5,0 0,0
Wynajęta kwatera prywatna
2001 - 7,5 10,6 14,2 11,4 5,6 8,4
2005 16,1 11,9 12,3 7,2 10,0 7,3 1,8
2009 14,2 16,7 9,8 14,2 13,4 8,2 3,8
Kwatera agroturystyczna
2001 - - - - - - -
2005 2,6 - 1,1 2,9 1,3 0,7 3,3
2009 4,5 1,2 0,0 0,0 1,3 0,3 0,0
Kemping, pole biwakowe
2001 10,8 17,3 8,4 12,1 13,9 3,5 -
2005 13,8 9,6 5,5 9,6 6,6 2,4 -
2009 4,2 5,8 0,0 6,8 3,3 1,8 0,0
Mieszkanie u krewnych,
znajomych
2001 59,0 27,8 26,1 21,4 31,0 38,4 50,3
2005 22,0 35,7 38,4 47,5 27,1 43,6 64,8
2009 29,6 25,4 21,5 27,5 22,0 38,8 55,8
Drugi dom, mieszkanie
wakacyjne
2001 - - - - - - -
2005 - - 1, l 1,4 0,7 0,4 -
2009 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0
Środek transportu
2001 17,8 9,9 17,4 13,5 15,0 10,3 22,3
2005 8,6 6,0 5,4 14,0 5,0 9,3 6,9
2009 0,0 4,8 5,7 7,9 4,7 3,2 0,0
Inne miejsce
2001 - 1,1 2,9 3,0 0,5 2,8 -
2005 5,8 - 2,1 1,4 3,9 0,8 1,8
2009 2,0 2,0 1,7 4,2 1,4 0,9 0,0
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek... [2002, 2006, 2010].
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Tabela B 19. Zagraniczne podróże turystyczne (2 dni i dłużej) zrealizowane w gospodarstwach
domowych według wieku i charakteru odwiedzanego obszaru w: 2001, 2005
i 2009 roku(%)

Charakter odwiedzanego
Do 6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 25-44 45-64 65 lat i

obszaru lata lata lata więcej
Stolica, aglomeracja miejska
2001 11,4 19,3 15,8 26,9 16,4 20,9 36,12005 8,3 17,4 26,1 28,2 25,0 33,3 47,9
2009 11,1 13,2 28,6 29,2 20,8 31,8 40,3
Inne miasto
2001 29,4 15,9 23,7 16,1 24,4 14,6 14,1
2005 13,3 18,8 22,2 32,2 14,6 25,8 26,5
2009 9,1 20,4 17,7 19,0 14,9 22,4 26,9
Miejscowość turystyczna
2001 23,4 21,8 18,1 17,3 25,6 33,5 11,1
2005 36,7 24,4 24,7 13,6 28,9 15,0 6,7
2009 22,0 22,0 23,9 14,0 22,9 22,1 12,8
Obszar górski
2001 - 19,4 11,7 16,4 11,5 9,1 6,8
2005 22,4 16,8 11,3 4,2 12,1 7,6 6,7
2009 2,1 8,4 7,4 10,2 8,2 6,9 1,5
Obszar wyżynny
2001 - 1, 1 1,0 2,0 - 1,7 6,3
2005 - - - 5,1 0,3 0,4 -
2009 5,6 0,0 0,0 1,2 1,7 1,7 0,0
Morze
2001 35,8 15,9 25,5 18,4 17,4 13,7 11,0
2005 19,3 19,3 14,5 12,7 16,6 11,3 3,7
2009 31,7 28,1 18,6 21,8 24,7 10,l 14,9
Akwen śródlądowy
2001 - 2,1 2,1 0,9 3,1 0,6 -
2005 - 1, 1 - - 0,6 0,4 3,2
2009 3,2 2,1 2,7 2,1 2,1 3,1 2,5
Uzdrowisko
200] - - - 1,0 - 3,8 12,3
2005 - 1,2 1,2 - 0,7 1,6 -
2009 2,4 3,6 0,0 0,0 1,7 0,8 0,0
Obszar wiejski
2001 - 4,3 2,2 0,9 1,5 2,2 2,3
2005 - 1,1 - 3,9 1,2 4,5 5,2
2009 12,8 2,2 1,0 2,5 3,0 1,1 1,1
Źródło: 0_1.:>racowanie własne na podstawie: Turystyka i wypoczynek ... [2002, 2006, 2010].
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Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury
dotyczącymi uczestnictwa seniorów w podstawowych rodzajach podróży turystycznych

i osobami w określonych grupach wiekowych
(w tabelach pogrubiono nieistotne różnice pomiędzy wskaźnikami struktury)

Tabela Cl. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury ulubionego spo
sobu spędzania czasu wolnego przez seniorów i osobami w określonych grupach
wiekowych (w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawiasie wartość prawdo
podobieństwa)

Lata 7-14 lat 15--19 Iat 20-24 lata 25-44 Iata 45-64 Iata
wypoczynek bierny - opalanie się

2001 -4,9450 -4,4650 -1,7660 7,3094 2,5556
(0,0000) (0,0000) (0,0774) (0,0000) (0,0106)

2005 -2,4294 -2,5514 -0,1276 3,6145 1,3182
(0,0151) (0,0107) (0,8984) (0,0000) (0,1874)

2009 --0,9532 -2,5216 -2,0357 5,4566 2,7544
(0,3405) (0,0117) (0,0418) (0,0000) (0,0059)

CZi tanie
2001 -3,1959 -3,7469 0,4788 -1,7270 -1,0884

(0,0014) (0,0002) (0,6321) (0,0842) (0,2764)
2005 -6,6517 -7,3112 -8,0641 -6,1085 -2,5796

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0099)
2009 -7,5803 -8,7116 -13,3151 -9,2396 -2,6282

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0086)
słuchanie radia, muzyki, oglądanie telewizji, video

2001 -3,2798 -4,4076 -11,2202 -10,5289 -8,0494
(0,0010) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -0,4095 -3,4113 -4,6814 -6,5292 -4,1630
(0,6822) (0,0006) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 -0,6052 -4,7769 -7,4714 -7,4263 -4,1058
(0,5450) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

udział w spotkaniach towarzyskich
2001 5,2033 15,0202 19,3791 10,5828 7,0095

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 2,7851 11,5044 14,2459 10,0311 4,7282

(0,0054) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 2,5519 11,4718 17,1979 10,3036 3,9393

(0,0107) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0001)
chodzenie do kawiarni, restauracji

2001 5,4193 8,2465 3,4353 1,2857
- (0,0000) (0,0000) (0,0006) (0,1986)

2005 2,1183 10,4360 12,9423 7,6397 4,0232
(0,0341) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0001)

2009 0,6237 8,3105 11,7958 8,0973 3,2567
(0,5328) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0011)

uprawianie sportu i ćwiczeń fizycznych
2001 24,5117 18,2534 14,1349 9,5358 7,4250

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 20,0440 13,9802 8,5565 6,4230 4,0336

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0001)

2009 22,1178 15,6636 13,1921 10,1135 4,8357

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
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Tabela Cl. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury ulubionego spo
sobu spędzania czasu wolnego przez seniorów i osobami w określonych grupach
wiekowych (w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawiasie wartość prawdo
podobieństwa) (cd.)

Lata 7-14 lat 15-19 lal 20-24 lala 25-44 lata 45-64 lata
kibicowanie na imprezach sportowych

2001 8,1515 9,1682 9,4399 7,6986 6,6305
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 9,8293 12,3217 9,4479 9,6720 7,3840
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 10,9344 12,1875 J 1,7164 11,7555 8,1510
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
odwiedzanie muzeów, wystaw, zabytków, imprezy objazdowe, zwiedzanie

2001 0,5358 0,9977 3,2748 4,5066 3,4193
7 (0,5921) (0,3,184) (0,0011) (0,0000) (0,0006)

2005 1,0463 0,6662 1,2730 3,3332 3,0481
(0,2954) (0,5053) (0,2030) (0,0009) (0,0023)

2009 -1,4552 -2,0198 -0,4313 3,0024 1,7061
(0,1456) (0,0434) (0,6663) (0,0027) (0,0880)

chodzenie do kina, teatru, udział w imprezach kulturalnych
2001 3,8498 7,9360 7,0641 4,4694 1,8198

(0,0001) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0688)
2005 8,5714 9,3589 10,7868 8,3103 3,0757

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0021)
2009 9,6545 11,2507 12,6476 7,9266 1,5414

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,1232)
praktyki religijne

2001 -18,6074 -18,3759 -15,9203 -23,3998 -16,0778
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -18,9692 -19,1458 -17,7732 -26,2691 -18,9098
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 -18,5769 -16,9297 -28,7540 -27,6829 -13,8235
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

uprawianie hobby, pogłębianie wiedzy
2001 6,4198 4,0791 4,8973 5,4080 3,6964

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0002)
2005 6,4490 4,3723 4,0517 4,6055 4,6637

(0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0000)
2009 5,2860 4,7260 4,5829 3,8051 2,8345

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0046)
praca na działce

2001 -16,6146 -14,9461 -13,1174 -4,5307 6,4700
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -18,0323 -15,9749 -14,1590 -7,4435 2,3119
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0208)

2009 -16,9548 -14,1601 -23,1422 -9,7336 3,3459
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0008)

zakupy dla przyjemności
2001 2,0338 3,2556 3, 1855 5,2159 4,4050

(0,0420) (0,00 Il) (0,0014) (0,0000) (0,0000)
2005 4,0475 -1,1800 -2,8620 4,1800 0,4702

(0,000]) (0,2380) (0,0042) (0,0000) (0,6382)
2009 0,7580 4,2692 6,8766 6,9163 3,5417

(0,4484) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0004) -
inne

2001 2,0604 0,0000 -1,8344 0,0000 -3,7895
(0,0394) (1,0000) (0,0666) (1,0000) (0,0002)

2005 4,0475 -1,1800 -2,8620 0,0000 0,4702
(0,0001) (0,2380) (0,0042) (1,0000) (0,6382)

2009 0,0000 0,3040 -2,2694 -4,56[0 -2,7400
(1,0000) (0,7611) (0,0232) (0,0000) (0.0061)

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli 5.8.
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Tabela C2. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury rodzajów zaku
pionych usług przez seniorów i osobami w określonych grupach wiekowych pod
czas krajowych podróży długoterminowych (w tabeli podano wartość statystyki
oraz w nawiasie wartość prawdopodobieństwa)

Lata Do61at 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25--44 lata 45-64 lata
ogółem zakupione usługi

2001 -12,3906 2,2772 -1,2536 -7,7551 -13,5415 -12,2893
(0,0000) (0,0228) (0,2100) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -5,8671 l 5,7968 12,6560 -1,8667 -3,1728 1,9596
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0619) (0,0015) (0,0500)

2009 -6,1224 15,0800 5,6077 -16,3862 -2,6277 -0,2305
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0086) (0,8177)

pełny pakiet
2001 --4,0919 16,0807 8,6487 -0,3976 -6,9929 -6,5610

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,6909) (0,0000) (0,0000)
2005 -8,2997 23,6881 15,2947 --4,2367 -7,1561 -2,7611

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0058)
2009 -7,8995 13,9782 6,6648 -9,8243 -8,8225 -4,6547

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
nocleg

2001 -10,0612 -14,2780 -13,7869 -10,4225 -10,7404 -10,5523
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 0,1277 -6,2296 -0,9825 -0,1355 1,2024 2,2393
(0,8984) (0,0000) (0,3258) (0,8922) (0,2292) (0,0251)

2009 2,1169 4,5401 0,7559 -7,8403 5,9606 4,9013
(0,0343) (0,0000) (0,4497) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

transport
2001 -2,8566 4,6569 7,5008 2,8928 1,4568 1,8876

(0,0043) (0,0000) (0,0000) (0,0038) (0,1452) (0,0591)
2005 4,3481 9,3076 6,2603 -2,3656 5,1805

- (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0180) (0,0000)
2009 -4,5870 8,5711 6,4754 -2,4009 -1,5229 3,7087

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0164) (0,1278) (0,0002)
pełne wyżywienie

2001 -10,5092 -10,7134 -ll ,7655 -10,9714 -11,4917 -2,1906
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0285)

2005 -8,4252 -6,2394 --4,0488 -7,1912 -6,9176 -1,7576
(0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0000) (0,0788)

2009 --4,2027 -0,7441 -2,2572 -21,6948 -9,8424 2,0511
(0,0000) (0,4568) (0,0240) (0,0000) (0,0000) (0,0403)

częściowe wyżywienie
2001 --4,4258 -8,3377 2,3455 0,8348 -4,3614 -7,1378

(0,0000) (0,0000) (0,0190) (0,4038) (0,0000) (0,0000)
2005 11,1382 4,0243 9,9264 10,4256 11,1742 7,2949

(0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 3,1369 3,8970 -0,3491 -6,2290 7,8042 1,4962

(0,0017) (0,0001) (0,7270) (0,0000) (0,0000) (0,1346)
lokalne wycieczki i imprezy

2001 -5,7369 -3,4175 -4,9966 -1,5784 -6,7046 0,0000
(0,0000) (0,0006) (0,0000) (0,1145) (0,0000) (1,0000)

2005 0,3580 -0,3454 -1,0347 -11,2583 -1,9117
- (0,7203) (0,7298) (0,3008) (0,0000) (0,0559)

2009 -3,1207 2,9638 3,6593 -10,8699 -5,6812 2,7400
(0,00J 8) (0,0030) (0,0003) (0,0000) (0,0000) (0,0061)

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli B4.
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Tabela C3. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury charakteru od
wiedzanego obszaru przez seniorów i osobami w określonych grupach wiekowych
podczas krajowych podróży długoterminowych (w tabeli podano wartość statysty
ki oraz w nawiasie wartość prawdopodobieństwa)

Lata Do 6 lat 7-14 lat 15-19lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata
stolica, aglomeracja miejska

2001 -4,4875 -10,1736 -4,4084 -2,3966 -4,8626 -5,9677
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0165) (0,0000) (0,0000)

2005 -8,5625 -14,6033 -11,8593 -10,6857 -21,9697 -11,7448
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 1,3473 -12,7083 -7,8396 -12,0308 -7,5573 -4,4350
(0,1779) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

inne miasto
2001 -15,3116 -18,5674 -14,8402 -10,0102 -24,7852 -16,9846

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 -14,6656 -20,6893 -17,5567 -14,0057 -22,6503 -14,4137

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 -14,9024 -20,9141 -11,9179 -] 1,0037 -30,8307 -12,0939

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
miejscowość turystyczna

2001 7,4566 9,8634 4,8506 8,3870 12,5808 13,9088
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 7,1710 14,9348 14,1552 14,4368 14,7090 10,924]
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 2,0646 4,8675 8,6577 5,4541 5,5047 3,4231
(0,0390) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

obszar górski
2001 -0,8406 7,5373 10,2292 8,7552 8,9335 6,1261

(0,4006) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 -3,7360 4,6147 1,6648 -6,3813 2,6948 1,1524

(0,0002) (0,0000) (0,0960) (0,0000) (0,0000) (0,2492)
2009 5,2335 15,3572 8,9391 18,6705 13,8868 9,9703

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
obszar wyżynn ✓

2001 0,7912 3,4469 1,2504 -2,9292 0,0000 -1,1524
(0,4288) (0,0006) (0,2112) (0,0034) (1,0000) (0,2492)

2005 6,1676 5,1320 4,0855 7,0932 4,7568 0,5054
(0;0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,6133)

2009 1,0485 0,0000 0,6953 1,3441 1,7724 3,2295
(0,2944) (1,0000) (0,4869) (0,1789) (0,0763) (0,0012)

morze
2001 5,3014 11,5591 10,2351 12,3166 11,2932 5,9707

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 17,1527 10,9192 8,5535 17,2548 19,7197 8,4015

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 13,9126 12,7294 11,0258 13,1004 19,4064 8,7591

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
akwen śródlądowy

2001 -1,1802 1,4502 5,3310 9,2752 4,9701 2,4279
(0,2379) (0,1470) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0152)

2005 5,5477 7,6225 10,1260 10,1588 7,5142 9,7203
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 4,1257 5,7470 9,2324 8,3858 7,9985 8,6885
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
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Tabela C3. Wyniki testów istotności różnic różnic pomiędzy wskaźnikami struktury charakte
ru odwiedzanego obszaru przez seniorów i osobami w określonych grupach wie
kowych podczas krajowych podróży długoterminowych (w tabeli podano wartość
statystyki oraz w nawiasie wartość prawdopodobieństwa) - cd.

Lata Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata
uzdrowisko

2001 -19,3984 -24,5443 -20,3609 -19,3751 -27,2569 -13,6927
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -15,5566 -18,6112 -15,1442 -15,9147 -22,1765 -15,6596
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 -13,0116 -19,1727 -13,8481 -32,0000 -21,8166 -7,8874
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

obszar wiejski
2001 19,8267 10,3762 4,7749 -6,5147 7,5385 5,6232

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 10,1998 11,9135 11,4415 3,3280 7,4926 10,7106

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0009) (0,0000) (0,0000)
2009 -0,2135 4,2254 -4,8661 -10,4003 -2,4695 -5,4178

(0,8309) ,(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0135) (0,0000)
Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli B7.
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Tabela C4. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury głównego celu
podróży krótkotrwałych seniorów i osobami w określonych grupach wiekowych
(w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawiasie wartość prawdopodobieństwa)

Lata Do6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lat 25-44 lat 45-64 lat
wypoczynek, rekreacja, wakacje

2001 4,8620 7,3758 19,5700 18,2573 11,5150 19,6996
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 16,9454 20,8900 20,5423 25,5629 23,8464 29,4083
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 4,4190 13,2200 12,6445 9,0194 14,3986 18,5298
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

zwiedzanie (architektura, kultura, przyroda)
2001 -2,2048 9,2097 14,0789 3,5271 1,5697 0,3296

(0,0275) (0,0000) (0,0000) (0,0004) (0,1165) (0,7417)
2005 0,0000 11,1950 11,5721 -0,2537 3,9987 2,1591

(1,0000) (0,0000) (0,0000) (0,7997) (0,0001) (0,0308)
2009 -7,9846 9,4572 6,2724 -7,5958 -0,9429 1,9740

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,3757) (0,0484)
uprawianie turystyki kwalifikowanej

2001 2,0104 1,7144 5,7216 10,5308 4,8594 0,0000
(0,0444) (0,0865) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (1,0000)

2005 -7,5993 -7,2868 0,7487 -6,0810 -12,4854 -13,0274
(0,0000) (0,0000) (0,4541) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 2,5336 3,4298 2,1188 10,6126 5,0481 2,3719
(0,0113) (0,0006) (0,0341) (0,0000) (0,0000) (0,0177)

odwiedzin v u krewnych lub znajomych
2001 3,8702 -2,8134 -19,2225 -18,7792 -7,2155 -18,1309

(0,0001) (0,0049) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 -0,4303 -9,3737 -8,8360 -7,2290 -9,7884 -16,5502

(0,6669) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 5,2536 -10,7694 -11,3438 -10,8135 -9,6870 -16,0534

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
uroczystości rodzinne

2001 0,1645 -2,5581 -4,2840 -1,3798 0,6330 0,8395
(0,8693) (0,0105) (0,0000) (0,1676) (0,5267) (0,4012)

2005 -4,6463 1,7947 -2,9206 -4,7621 1,0722 -0,6793
(0,0000) (0,0727) (0,0035) (0,0000) (0,2836) (0,4969)

2009 -'2,0664 -0,7910 2,8821 0,0000 -0,9880 3,6370
(0,0388) (0,4289) (0,0040) (1,0000) (0,3232) (0,0003)

religijny
2001 -10,8830 -10,8549 -8,6383 -11,2091 -18,8054 -9,4844

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 -10,9185 -15,3921 -12,5461 -13,8861 -21,1559 -16,2857

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 -9,9029 -9,4926 -6,3944 -17,1927 -15,0560 -6,3219

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli B 10.
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Tabela C5. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury rodzajów zaku
pionych usług przez seniorów i osobami w określonych grupach wiekowych pod
czas krajowych podróży krótkotrwałych (w tabeli podano wartość statystyki oraz
w nawiasie wartość prawdopodobieństwa)

Lata D06 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 Iata 25-44 lata 45-64 lata
ogółem zakupione usługi

2001 -2,7344 4,3910 13,6721 4,3016 -0,8618 0,6242
(0,0062) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,3888) (0,5325)

2005 -7,9950 -0,1485 2,0405 -6,9220 -5,9526 -10,0330
(0,0000) (0,8820) (0,0413) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 -3,0550 6,8961 5,7213 -4,4290 4,3690 1,4341
(0,0023) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,1516)

pełen pakiet
2001 -1,1417 6,9926 8,6780 0,0000 3,1405 0,4569

(0,2336) (0,0000) (0,0000) (1,0000) (0,0017) (0,6477)
2005 -2,0134 11,3615 9,9346 0,9207 4,9670 3,5143

(0,0441) (0,0000) (0,0000) (0,3572) (0,0000) (0,0004)
2009 -6,8708 7,1880 3,8767 --4,8156 -1,9154 -1,3247

(0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0554) (0,1853)
nocleg

2001 0,4667 2,0087 13,3409 5,5658 1,1761 0,6000
(0,6407) (0,0446) (0,0000) (0,0000) (0,2396) (0,5485)

2005 -5,4862 -3,1769 1,3793 --4,4386 -2,5809 -7,4463
(0,0000) (0,0015) (0,1678) (0,0000) (0,0099) (0,0000)

2009 0,9105 0,2483 1,3278 --4,9956 6,1720 2,2342
(0,3626) (0,8039) (0,1843) (0,0000) (0,0000) (0,0255)

transport
2001 -8,1899 -5,0254 --4,1935 T -6,8845 -12,3934 -7,2974

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 -9,0281 -2,6194 2,6164 -7,1387 -12,4854 -7,0135

(0,0000) (0,0088) (0,0089) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2009 -6,2626 -1,7458 0,0000 --4,3521 -6,2454 -1,8543

(0,0000) (0,0809) (1,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0637)
pełne wyżywienie

2001 0,8752 5,7949 2,1806 -3,4284 1,1006 -0,6247
(0,3814) (0,0000) (0,0292) (0,0006) (0,2711) (0,5322)

2005 4,4050 6,1099 4,6130 0,0000 8,2660 1,4201
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (1,0000) (0,0000) (0,1556)

2009 6,7879 3,3760 2,7412 -0,9778 7,4706 4,7403
(0,0000) (0,0007) (0,0061) (0,3282) (0,0000) (0,0000)

częściowe wyżywienie
2001 3,9474 4,2201 8,2648 7,8750 2,8859 6,6987

(0,0001) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0046) (0,0000)
2005 0,7895 3,8877 4,9335 -0,4411 2,8349 2,0149

(0,4298) (0,0001) (0,0000) (0,6592) (0,0046) (0,0439)
2009 0,9724 3,9520 5,9175 2,7752 2,3140 1,0856

(0,3309) (0,0001) (0,0000) (0,0055) (0,0207) (0,2777)

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli B 12. -
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Tabela C6. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury rodzajów zaku
pionych usług przez seniorów i osobami w określonych grupach wiekowych pod
czas zagranicznych podróży (w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawiasie
wartość prawdopodobieństwa)

Lata Do6lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata
ogółem zakupione usługi

2001 -18,0141 4,5562 12,5145 1,7550 -7,8955 -8,1055
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0793) (0,0000) (0,0000)

2005 2,1146 3,3782 5,0273 -13,6236 -1,5591 3,2819
(0,0345) (0,0007) (0,0000) (0,0000) (0,1190) (0,0010)

2009 1,9814 11,2121 25,9965 3,9582 7,5218 4,7610
(0,0475) (0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0000)

pełny pakiet
2001 -35,7197 5,6289 9,3347 -3,4550 -11,2213 -9,2155

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0006) (0,0000) (0,0000)
2005 -6,1383 -2,8787 8,8858 -8,8191 -2,2256 -3,5016

(0,0000) (0,0040) (0,0000) (0,0000) (0,0260) (0,0005)
2009 -0,7410 11,8215 26,5149 3,8246 6,9182 1,8674

(0,4587) (0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0000) (0,0619)
nocleg

2001 36,5837 22,5743 22,0075 22,5261 25,4364 23,9504
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 17,4435 15,4834 1,9661 -7,2046 13,5874 11,1191
(0,0000) (0,0000) (0,0493) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 8,1808 2,6601 -6,0438 -1,7576 6,2912 1,4258
(0,0000) (0,0078) (0,0000) (0,0788) (0,0000) (0,1539)

transport
2001 -17,4770 -6,1679 5,1061 6,7542 -6,1855 -3,8152

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0001)
2005 -5,2037 -3,8743 -0,4032 -3,5242 -5,2655 7,6000

(0,0000) (0,0001) .(0,6868) (0,0004) (0,0000) (0,0000)
2009 -9,9691 -8,8644 1,3503 0,9084 -6,4929 5,8985

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,3637) (0,0000) (0,0000)
Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli B 16.
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Tabela C7. Wyniki testów istotności różnic pomiędzy wskaźnikami struktury charakteru od
wiedzanego obszaru przez seniorów i osobami w określonych grupach wiekowych
podczas zagranicznych podróży (w tabeli podano wartość statystyki oraz w nawia
sie wartość prawdopodobieństwa)

Lata Do 6 lat 7-14 lat 15-19 lat 20-24 lata 25-44 lata 45-64 lata
stolica, aglomeracja miejska

2001 -23,1742 -17,5388 -20,5544 -8,2293 -25,2556 -18,5807
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 -34,0558 -30,357.) -19,7388 -17,2941 -27,1529 -17,0419
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 -27,5171 -27,6930 -10,2213 -13,3058 -25,0504 -8,5599
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

inne miasto
2001 15,5102 2,3320 10,8987 2,3397 13,3460 0,7555

(0,0000) (0,0197) (0,0000) (0,0193) (0,0000) (0,4499)
2005 -13,0029 -8,6079 -4,3980 5,4137 -17,0185 -0,9028

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,3666)
2009 -19,0267 -6,9922 -9,1010 -10,8115 -17,5504 -5,0488

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
miejscowość turvstvczna

2001 13,6449 13,2382 8,8114 7,4997 18,7912 26,8017
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 32,1175 23,1533 22,6728 10,1334 29,9799 14,2143
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 10,6166 11,2605 12,3931 1,9691 14,4232 11,8481
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0489) (0,0000) (0,0000)

obszar górski
2001 -14,3490 17,0290 7,5181 12,8019 8,2766 4,3975

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
2005 19,4072 14,8370 7,2191 -4,6389 9,8614 1,9544

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0507)
2009 1,9635 15,1072 13,0719 18,7118 15,8815 13,0169

(0,0496) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)
morze

2001 24,7416 6,6155 16,6914 8,8382 9,3889 4,2773
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2005 21,8347 23,2454 17,2997 14,8641 21,7843 15,0377
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

2009 17,4822 14,9207 4,1992 9,7861 13,5308 -7,0179
(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0000)

obszar wiejski
2001 -8,2345 5,1284 -0,2995 -4,5402 -3,2620 -0,3600

(0,0000) (0,0000) (0,7646) (0,0000) (0,0011) (0,7189)
2005 -11,7739 -10,8637 -13,4352 -2,6475 -14,1834 -1,8690

(0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0081) (0,0000) (0,0616)
2009 21,6186 4,0307 -0,4088 5,5621 7,0415 0,0000

(0,0000) (0,0000) (0,6827) (0,0000) (0,0000) (1,0000)

Źródło: obliczenia własne na podstawie tabeli Bl9.
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Statistical analysis of tourist activity of seniors in Poland

Summary

One of the most important social issues affecting the modern world is that of ageing;
this is especially true in Europe, including Poland. Demographic ageing has become a symbol
of the twenty-first century, and there is an urgent need to pay attention to the consequences of
this phenomenon over both the short and longer term. Demographic changes have wide
ranging implications for different spheres of life: they affect the dynamics and structure of
production and consumption, the structure of expenditure, the labour market insurance system
and social services, investments, savings, social relationships, family and lifestyle. The rising
number of older people could also become an important factor in the economic growth of the
tourism industry, with the positive effect of tourism on the health and well-being of older
people confirmed by research. Tourism is a significant factor in the satisfying of basie bio
logical, psychological and social needs of o1der people, not only by occupying free time, but
also extending life expectancy.

The main aim of this work is the statistical study of the tourist activity of seniors in
Poland and to define the perspectives for the development of tourist services provided to older
people. The current importance of these issues and an insufficient number of studies prompted
the author to undertake empirical research in this area. This work tries to answer the question
of which factors have a statistically significant impact on decisions made by seniors regarding
the type, duration and location of leisure travel. The research included both short-term (2-4
days) and long term (5 or more days) domestic trips, and foreign travel (of 2 or more days).
The study included both the objective conditions for the participation of seniors in tourism
(gender, age, education, income, household size and place of residence) and the subjective
opinions and feelings of the seniors related to their preferred forms of free time activity. In
addition, segmentation of senior households in Poland was carried out in relation to the level
of their average spending on tourism.

The work consists of seven chapters - two theoretical and five empirical - in which the
human needs that define areas of activity in different areas of life including tourism, with par
ticular emphasis on the needs of the elderly, are described. To better recognise the reasons
why people become involved in tourisru, the author examined the relationships between hu
man needs and the motives that rule them. A significant part of these chapters is devoted to
the consideration of issues related to the ageing of the population which is already and is set
to be one of the most important factors determining demand for tourism. In particular, the
importance of activity in older people as the most effective way. to lead to a change in image
of the senior citizen in society as a weak, passive person, withdrawn from active life, is high
lighted. In addition, the health status of seniors and its impact on life expectancy was consid
ered.
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The empirical section of the work presents and analyses the results of statistical stud
ies on the modelling of the tourist activity of seniors. The study used binomial models, multi
dimensional analysis of the correspondence and regression trees.

The empirical analysis of tourist activity among the elderly required appropriate statis
tical materiał. Two main sources of statistical data were used: the first of these was informa
tion concerning the budgets of households, including the size and structure of household in
come and expenditure, and the second was the results of a survey conducted by the Polish
Statistical Office (CSO), "Tourism and leisure in the household" - a study on tourism, con
ducted on a subsample of household budgets. The collective results of these analyses are pre
sented in synthetic form; however, they do not contain detailed information about tourist ac
tivities nor, related to this, expenditure in different groups of households, including those of
seniors. For the study of the activity of this group of households, an unidentifiable collection
of data on tourist activities and their budgets was used. Both sources of data were provided
against payment by the CSO.

In the summary, conclusions from the research were presented in synthetic form. Full
implementation of the research objectives made it possible to confirm the main hypothesis
and all the detailed hypotheses.

The results of the study showed that the level of tourist activity among seniors is the
result of the following impact factors: economic (income, materiał conditions), demographic
(age, marital status, type of biologica! household, place of residence) and social (education).

The level of expenditure on leisure travel was dependent on the per capita income of
the household, the type of travel, the place of residence and the level of education completed
by the head of the household.

The research showed that financial ·difficulties were the main reason for the lack of
participation in domestic and foreign travel, with the result that, in the overall hierarchy of
needs, consumer expenditure on tourism is limited. Despite their financial difficulties, some
people do not forg_ot travel; however, they choose low-cost types of tourist activity (such as
visiting relatives or friends), or reduce their spending or the duration of their trips in order to
keep tourism as a permanent part of their lifestyle.

We can, however, assume that in the future, the needs and aspirations of Polish seniors
with regard to tourism will be similar to those of U.S. and European consumers. Despite a
predicted decline in seniors' per capita purchasing capacity and graduał extension of the re
tirement age to 67 years, global demand for tourist services will show an upward trend. This
will be the result of the rapidly rising numbers of seniors in the population, related to the re
tirement of the post-war baby boom as well as to the continuance of their pre-retirernent be
haviour in terms of tourism. This will be the reason for a significant increase in the proportion
of older people participating in tourism.



Statistische Analyse der touristischen Aktivitat von Senioren in
Polen

Zusammenfassung

Eins der wichtigsten gesellschaftlichen Probleme der heutigen Welt bildet der Prozess
der Alterung der Gesellschaft. Dies bezieht sich insbesondere auf Europa, darunter auch auf
Polen. Die demographische Alterung der Bevolkerung wurde zum Symbol des 21. Jahrhun
derts. Es mussen daher sowohl kurz- als auch langfristige Folgen dieser Erscheinung in Be
tracht gezogen werden. Die sich vollziehenden demographischen Veranderungen haben be
reits jetzt Implikationen in .vielen Lebensbereichen, beeinflussen Dynamik und Struktur der
Produktion und des Verbrauchs, Struktur der Etatausgaben, Arbeitsmarkt, System der Sozial
versicherungen und -Ieistungen, Investitionen, Ersparnisse, gesellschaftliche wie familiare
Verhaltnisse und Lebensstil. Die steigende Anzahl alterer Burger kann auch zu einem wichti
gen Faktor werden, der sich auf die Konjunktursteigerung in der breit verstandenen touristi
schen Branche auswirkt. Der positive Einfluss der touristischen Aktivitat auf Gesundheit und
Wohlbefinden alterer Personen ist unbestritten und wurde bereits durch Ergebnisse zahlrei
cher Studien nachgewiesen. Der Tourismus ist einer der wichtigen Faktoren, die biologische,
psychologische und gesellschaftliche Bedurfnisse alterer Personen befriedigen. Er ist nicht
nur eine Freizeitakti vitar, sondern kann auch zur Lebensverlangerung beitragen.

Das Hauptziel der Arbeit bildet die statistische Erforschung der touristischen Aktivitat
von Senioren in Polen und Bestimmung der Entwicklungsperspektiven touristischer Dienst
leistungen, die an altere Personen erbracht werden. Die Aktualitat der Problematik sowie eine
kleine Anzahl einschlagiger Studien veranlassten die Autorin dazu, empirische Untersuchun
gen in diesem Bereich anzustellen. Es wird ein Versuch unternommen, die Frage nach Fakto
ren zu beantworten, die Entscheidungen der Senioren in Bezug auf Art, Dauer und Zielort
touristischer Reisen im statistisch relevanten MaBe beeinflussen. In die Studie werden kurze
(2-4 Tage) und langere (5 Tage und mehr) Inlandsreisen sowie Auslandsreisen (2 und mehr
Tage) einbezogen. In den Untersuchungen werden sowohl objektive Faktoren der Senioren
teilnahme an touristischen Reisen (Geschlecht, Alter, Ausbildung, Einkommensnivcau, Haus
haltsgroBe und Wohnort) als auch subjektive Meinungen und Eindrucke der Senioren beruck
sichtigt, die sich auf bevorzugte Freizeitaktivitaten beziehen. Daruber hinaus wird eine Seg
mentierung der Seniorenhaushalte in Polen in Bezug auf das Niveau der Ausgaben fur touris
tische Reiscn vorgenommen.

Die Arbeit besteht aus sieben Kapiteln. Die zwei ersten haben einen theoretischen
Charakter und behandeln das Problem der menschlichen Bedurfnisse, die Gebiete der Aktivi
tat des Menschen in verschiedenen Lebensbereichen, darunter auch der touristischen Aktivitat
mit einer besonderen Berucksichtigung alterer Personen bestimmen. Es werden Relationen
zwischen den rnenschlichen Bedurfnissen und Motiven, die diese bestimmen, besprochen,
damit Beweggrtinde besser verstanden werden konnen, unter deren Einfluss Touristen bei der
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Entscheidung uber Teilnahme an touristischen Veranstaltungen stehen. Einen wesentlichen
Teil machen Uberlegungen zur Problematik des Prozesses der Gesellschaftsalterung aus. Er
ist bereits heute einer der relevanten Faktoren, die die Entwicklung der touristischen Nachfra
ge bestimmen - und in der Zukunft wird er es noch in grofserem Mafie sein. Besonders her
vorgehoben wird bier die Bedeutung der Aktivitat der alteren Personen, die am wirksamsten
zur Anderung des Bildes des Senioren beitragen kann, der in der Gesellschaft als eine schwa
che, passive, oft aus dem aktiven Leben zuruckgezogene Person angesehen wird. Es wird bier
auch auf den Gesundheitszustand der ąlteren Personen und sein Einfluss auf ihre durchschnitt
liche Lebenserwartung hingewiesen.

Im empirischen Teil der Arbeit werden Ergebnisse statistischer Untersuchungen be
zuglich der Modellierung der touristischen Aktivitat der Senioren prasentiert und analysiert.
Bei den Untersuchungen werden Schatzungen der Binominalmodelle, mehrdimensionale Kor
respondenzanalyse und Regressionsbaume eingesetzt.

Die Durchfiihrung der empirischen Analysen der touristischen Aktivitat der alteren
Personen setzt den Zugang zum einschlagigen statistischen Materiał voraus. Es werden bier
zwei Hauptquellen statistischer Daten genutzt. Die eine Quelle bilden Haushaltsbudgets, die
Angaben zur Hohe und Struktur der Einnahmeu und Ausgaben von Haushalten enthalten. Die
andere Quelle stellen Ergebnisse der durch das polnische Statistische Hauptamt fpoln. GUS]
in mehrjahrigen Zeitabstanden angestellten Umfrageuntersuchungen "Tourismus und Erho
lung in Haushalten" dar; die Studie ist dem Tourismus gewidmet und wurde an einer Unter
stichprobe der Haushaltsbudgets durchgefiihrt. Die durch GUS veroffentlichten Sammeler
gebnisse, die in Form synthetischer Abhandlungen prasentiert werden, enthalten jedoch keine
detaillierten Informationen uber die touristische Aktivitat und die mit ihr verbundenen Aus
gaben in den einzelnen Gruppen von Haushalten, darunter auch in Seniorenhaushalten. Die
Durchfiihrung analytischer Untersuchungen zur Aktivitat dieser Gruppe von Haushalten war
durch das Vorhandensein von nicht identifizierbaren Einzeldaten zur touristischen Aktivitat
und zu Budgets der Haushalte moglich. Die beiden Datenarten wurden entgeltlich durch das
GUS zur Verfiigung gestellt.

Im Resumee werden synthetisch Fazite aus den fur die Zwecke der Arbeit durchge
fuhrten Untersuchungen prasentiert. Eine vollstandige Umsetzung der gesetzten Forschungs
ziele lief die Haupthypothese wie alle Teilhypothesen bestatigen.

Die durchgefiihrten Untersuchungen zeigen, dass das Niveau der touristischen Aktivi
tat der Senioren die Resultierende der umfassend wirkenden Faktoren darstellt, zu denen oko
nomische (Einkommen, finanzielle Verhaltnisse), demographische (Alter, Familienstand, bio
logischer Typ des Haushaltes, Wohnort) und soziale (Ausbildung) Faktoren gehoren.

Die Hohe der Ausgaben fur touristische Reisen hangt von Pro-Kopf-Einkommen der
Haushalte, Art der Reise, Wohnort und Ausbildung des Kopfes des Haushaltes ab.

Wie sich aus den Untersuchungen ergibt, sind es vor allem finanzielle Schwierigkeiten,
die den Hauptgrund der Nicht-Teilnahme an Inlands-, und insbesondere an Auslandsreisen bil
den. Die nicht gerade beste finanzielle Lage tragt dazu bei, dass es zur Einschrankung der Aus
gaben fur den Tourismus in der allgemeinen Hierarchie der Verbraucherbedurfnisse kornrnt.
Trotz der vorkommenden finanziellen Schwierigkeiten verzichten jedoch viele Personen nicht
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auf Reisen; sie entscheiden sich jedoch auf gunstige Erholungsangebote (z.B. Besuch bei Ver
wandten oder Bekannten), schranken die Ausgaben ein oder verki.irzen den Aufenthalt. Das
bedeutet aber, dass der Tourismus ein fester Bestandteil ihres Lebensstils bleibt.

Man kann jedoch davon ausgehen, dass die Bedurfnisse und Bestrebungen der polni
schcn Senioren im touristische Bereich bei Beibehaltung eines entsprechenden Verhaltnisses
kunftig diesen entsprechen, die amerikanische oder westeuropaische Verbraucher haben. Trotz
der erwarteten Reduzierung des Pro-Kopf-Einkornmens, der Kaufkraft der Senioren und der
allmahłichen Steigerung des Rentenalters bis zu 67 Jahren zeigt die globale Nachfrage nach
touristischen Dienstleistungen seinerseits eine Wachstumstendenz. Dies ergibt sich vor allem
aus der schnell steigenden Anzahl von Senioren in der Population, die mit der Pensionierung
von Personen aus dem Nachkriegs-Geburtentiberschuss zusammenhangt, sowie aus der Fortset
zung des Verhaltens im Bereich der touristischen Aktivitat im Vorrentenalter. Daher ist eine
deutliche Steigerung des Anteils alterer Personen am Tourismus zu erwarten .

•
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