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OD REDAKCJI

Kraków jest szczególnym miastent na mapie turyst)czn,ej Pol,ski,. Nie spo-
sób przecenić atrakcyjności turystycznej tego miasta wpisanego na listę dzie-
dzictwa kulturowego UNESCOjuż w 1979 r., miasta wyróżn,innego przez Radę
Europy mianem ,,Miasta Kultury Eurapejshiej w roku 2000". W tym htstarycz-
nym grudzie reprezentowane są nżemaZ wszysćhie porządht archifehćoniczne,
w 50 muzeach znajduje się ponad 2 mln eksponatów, co stcŁnoui 25% zasobów
muzeaZnych uralu.
Kraków przyciąga miliony turystólo hrajotoych i zagranicznych, gospodarka

turystyczna daje zatrudnienie kilkunastu tysiącom os(5b. Jako miasto turysŁycz-
rze jest -Z(raków wdzięcznym midscem dZa badań nad wszeZah mt dawisham
turystycznymi.

Zamiclrem redakcji było poświęcenie jubileuszowego, dziesiątego numeru
probZemałyce turystycznej /(tahoma, na dziewic(5 zamieszczonych Zu arlyhułów
dwie przecie ćZotyczą.K>ahowa. Powsfał7 one dzięht ba(ianiompromadzonymprzez
pracowników /r slyću u 7br'ysZy&t z WT (;zylo/nih zn(Ę/(Zwie cu arZyhuf7 nt. /kra-
kowskich h,oteli, analizy zatrudnienicl i ocen) kwalifikacji kadr turyst)pean)ch
miasta Krakowa, dostępności zbiorów muzeatnych dta grup specjalnych, CL tak-
że ahZywności furyslycznd głodzie;# hrahoŁoshich szkół. Pozna tworzone przez
pracowników Zbh adu Sfafysćyht i /n/ormalyht bazy danych o biurach turystycz-
nych .K>ahowa oraz ahluai/zy stan zagrożeń ehoZogicznych obszaru hrahomshŹe-
go, shoreZomany z wybranym wshaźnihami ruchu ćuryslycznego.

Nie ztoiązane z Krakowem, aŁe równie wartościowe są artykuły pośtoięcone
problematyce turystycznej i ekologiczn,ej zlewni Czarnego Dun(dcct oraz okolic
PZocha, a lahże rozważania nad prawnymi aspeh am uprawiania turystyki
zwcllifikowanej, sportu i rekreacji.

Zygmunt .Kruczek
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SLADAMI KRAKOWSKIEGO HOTELARSTWA

Arnold Ruin,i,arski k

Sredniowieczne początki

Rozwój usług gospodnich na ziemiach polskich nastąpił w okresie średnio-
wiecza. Wraz z rozwojem życia gospodarczego coraz większe rzesze osób podró-
żowały w celach handlowych, naukowych, prywatnych etc. Organizowano ho-
spicja przy klasztorach, dla których źródłem rozwoju był edykt Karola Wielkie-
go, nakazujący klasztorom ich tworzenie. Za pierwszą;, zorganizowaną formę
świadczenia usług gospodnich na ziemiach polskich uznaje się fakt zbudowania
klasztoru i hospicjum przez rycerzy Joannitów w 1187 r. w Poznaniu. Prowa-
dzona przez króla Kazimierza Wielkiego polityka rozwoju gospodarczego pań-
stwa sprzyjała rozkwitowi ośrodków miejskich, wzrostowi ich rangi w Europie
i pomnażaniu bogactwa. Doceniając rolę usług gospodnich w rozwijającym się
kraju, stanął on w obronie karczmarzy nakazując w uchwalonym w 1374 roku
Statucie Wiślickim: ,,aby nikt karczmarzom gwałtu czynić nie śmiał" [20] .

Kraków, jako dawna stolica Polski(do 1596 roku), siedziba władzy świeckiej
i kościelnej, cel wypraw kupieckich, ośrodek naukowy i kulturalny, stanowił
ważny punkt podróży na mapie Europy. Szczególnie czasy panowania dynastii
Jagiellonów były okresem rozkwitu miasta i szczytu jego bogactwa. Przybywali
tu kupcy, duchowieństwo, artyści, studenci etc. Jako jeden z najstarszych i naj-
znamienitszych ośrodków naukowych, przyciągał swoją renomą żądnych wie-
dzy żaków z różnych zakątków Europy.

Skupiony wokół Akademii Krakowskiej świat nauki zamieszkiwał w bur-
sach. ,,W Kollegiach francuskich i angielskich młodzież pobierała oprócz pomiesz-
kania i stołu, pewne też wsparcia pieniężne, które średniowieczne ładną mia-
nowano -- bursa, skąd powstała nazwa ich mieszkań. Były one zakładane w opar-
ciu o zapisy dobroczynne. " [4].
Lokalizowane były najczęściej w okolicy ul. Gołębiej i Kanoniczej. Najstar-

sza z nich, założona przez Jana lsnera dla ubogich bakałarzy i uczniów przyby-
wających z Litwy i Rusi zwana ,,Królewsko-Jagiellońską" -- pochodziła

* Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116
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z 1409 r. (róg ul. Wiślnej i Gołębiej). Bursa ,,Jerusalem", założona przez kardy-
nała Zbigniewa Oleśnickiego w 1454 r. pełniąca swąfunkcję do roku 1841, oraz
bursa ,,Filozofów", ufundowana przez biskupa płockiego Jędrzeja Noskowskie-
go, stały w miejscu dzisiejszego gmachu Collegium Novum. Bursa ,,Prawników",
zwana bursąDługosza (od nazwiska fundatora Jana Długosza) z 1471 r., usytu-
owana była w sąsiedztwie kościoła św. Piotra, a bursa ,,Sisiniego", założona
w 1614 r. przez Macieja Sizyniusza -- kanonika wrocławskiego -- i bursa
,,śmieszkowicza" fundacji rektora Akademii profesora medycyny Wawrzyńca
Śmieszkowicza z 1646 r. przy ul. Gołębiej. Istniały także cztery bursy o charak-
terze pensjonatów, zwane bursami: ,,Majętnych", ,,Węgierską", ,,Niemiecka'
i ,,Czeską", w których uczniowie utrzymywali się z własnych funduszy.

Karczmy gospody

W średniowiecznym mieście intensywny ruch pątniczy i handlowy znajdo-
wał oparcie w przekształcających się z karczm krakowskich lokalach gastro-
nomicznych, nazywanych z czasem gospodami, czyli zajazdami, austeriami,
oberżami i szynkami lub domami gościnnymi. Domy zajezdne czyli gospody,
od XIXW. zwane hotelami, służyły wywodzie podróżnych, jak również ludności
miejscowej. Zygmunt Gloger utożsamia je z karczmami pisząc o nich: ,,Już za
doby piastowskiej karczmy pospolite były po wsiach i miasteczkach polskich,
jako gospody dla podróżnych i miejsca do narad i biesiad miejscowej ludności.
Gospoda znaczyła dawniej to samo co dom zajezdny w mieście lub przy gościńcu
publicznym, jak również każda kwatera czasowa nie tylko w domu zajezdnym,
ale w każdym domu prywatnym, u szlachcica, mieszczanina, w klasztorze lub
plebanii. Najwięcej gospód zajezdnych było w Krakowie i Warszawie, jako mia-
stach stołecznych oraz Piotrkowie i Lub]inie jako miastach trybunalskich" [7] .

Typowa gospoda składała się z pokoi gościnnych i kuchni. We wczesnośre-
dniowiecznych karczmach można było spożyć posiłek, otrzymać nocleg oraz
miejsce i paszę dla koni. lch standard nie był wysoki, dlatego bardziej wymaga-
jący podróżni wozili ze sobą własną pościel i zapasy żywności. Z czasem niektó-
re lokale przybierały charakter bardziej specjalistyczny, jak np.: piwiarnie, trak-
tiernie, czyli restauracje, cukiernie, winiarnie. Na przełomie XVI i XVII w. po-
wstały m. in. w ]l(rakowie stacje pocztowo-dyliżansowe.

W XVII w. zjawiskiem powszechnym były noclegi na tzw. wiązce słomy, dla-
tego też każdy kto miał takie możliwości, starał się notować u krewnych, czy
znajomych. ,,Gospody z nóżkami istniały tylko w dużych miastach: Krakowie,
Warszawie, Poznaniu, Toruniu. Po zamknięciu bram miejskich spóźniony pod-
różnik musiał szukać noclegu w podmiejskiej gospodzie, gdzie jak zanotował
jeden z podróżników -- koniom było wygodniej niż ]udziom" [5] .
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,,Szlachcic w podróży zajeżdżał do każdego znajomego szlachcica jak do bra-
ta, znajdując zawsze gościnność dla siebie, służby i koni. Szlachta znała swoje
najdalsze pokrewieństwa i powinowactwa, tak iż mawiano, że każdy szlachcic
może przejechać z Gdańska do Kijowa 'rzemiennym dyszlem', stając gospodą
tylko u koligatów" [8].

Obok gościnnie otwartych domów szlacheckich i mieszczańskich, domy za-
jezdne prowadzono przy licznych klasztorach i plebaniach, niekiedy dorównu-
jących swym wyposażeniem pałacom. Uchodziły one za najbardziej bezpieczne
miejsca noclegu" [2]

Niektóre gospody nie prowadziły usług noclegowych, służąc miejscowej lud-
ności jako miejsce zabaw połączonych z wyszynkiem. Cechą wspólną wszyst-
kich gospód była przynależność do Cechu Karczmarzy i Piwowal'ów.

Zawężając dalsze rozważania do miasta Krakowa należy podkreślić, że
w XVII w. liczba zajazdów wielokrotnie przerastała dzisiejszy stan hoteli. Po-
wszechnie dostępne karczmy i zajazdy znajdowały się prawie na każdej ulicy.
Zlokalizowane były zwłaszcza w okolicach placów handlowych i w pobliżu bram,
tuż za murami miasta. Szczególnie duża ich liczba była w okolicy Rynku Kle-
parskiego i Stradomia, nadając tym rejonom miasta szczególny charakter, a naj-
bardziej okazałe i cieszące się największą renomą zgrupowane były przy ul.
Sławkowskiej i Floriańskiej. Przy samym tylko Rynku Kleparskim było 15 za-
jazdów, a przy ul. Długiej aż 19.

Kleparz, choć często burzony w czasie najazdów nieprzyjacielskich i nisz-
czony przez pożary, był najludniejszym i najgęściej zabudowanym przedmie-
ściem. Prawie wszystkie budynki miały parterowe, drewnianą architekturę,
z wnętrzem w postaci ogromnej sieni i licznymi izbami, komórkami, stajniami
i chlewami.

Drogę królewską (ul. Warszawska) przemierzali najliczniejsi podróżni. ,,Od
czasów, gdy bramy miasta zamykano o dziewiątej wieczorem, a kto się spóźnił
musiał nocował w przedmiejskiej gminie, nastąpił w tej dzielnicy intensywny
rozwój zajazdów". Kleparz służył również jako miejsce postoju pojazdów kon-
nych tym podróżnym, którzy przy swojej kwaterze w centrum miasta nie zna-
leźli odpowiedniej stajni.

Największy zajazd w Krakowie ,,U Łysonia" mieścił się na rogu ul. Baszto-
wej i Długiej, a najlepszą renomą cieszył się zajazd ,,Pod Furmanem" z szyn-
kiem i traktiernią. Jego klientelę stanowili podonicerowie i ekonomowie, dzie-
dzicy i urzędnicy. Szczególną frekwencją lokal cieszył się w karnawale, kiedy
wojskowi Węgrzy tańczyli czardasza, ściągając widzów z miasta. Wyszynk ,,Pod
Kogutem" przy ul. Długiej był licznie odwiedzany przez kleparzan i został uwiecz-
niony w lokalnych piosenkach, a pierwsza z prawdziwego zdarzenia oberża
w Krakowie -- ,,Pod Białym Lwem" -- mieściła się nieopodal Uniwersytetu przy
ul. św. Anny. W pochodzącej z XVw. kamienicy przy Rynku Głównym 36 mieścił
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się dom zajezdny ,,Pod Jeleniem", który z pewnością posiadał wysoki standard
skoro jego gośćmi byli między innymi w 1790 r. Johann Wolfgang Goethe
iw 1849r. car Rosji Mikołaj l Romanow.

Największym powodzeniem cieszyły się zajazdy mogące pomieścić większą
[iczbę koni. Według rejestru zajazdów z 1632 r. [24] największy z nich, który mógł
pomieścić w swoich stajniach około 200 koni, posiadałAndrzej Prus. Zajazdy Ka-
cpra Tylewicza przy Rynku Kleparskim i Benedykta Czimermana przy ul. Dłu-
giej posiadały po 150 miejsc dla koni. Nad utrzymaniem porządku przy rozpro-
wadzaniu koni po zajazdach kleparskich, mogących jednorazowo pomieścić 2380
sztuk zwierząt, czuwał kwatermistrz królewskiAleksander Biedrzycki.

W XVII w. zmalała liczba gospód. Fakt ten wiąże się z upadkiem handlu będą-
cego następstwem wojen kozackich, szwedzkich, moskiewskich i tureckich [3]

Zajazdy hotele

Na przełomie XVIII i XIX w. nastąpił rozwój domów gospodnich, będących
zalążkiem dzisiejszego hotelu, często zwanych ,,oberżami". Lokowano je w sta-
rych, specjalnie na ten cel adaptowanych budynkach lub rzadziej w nowych
kilkupiętrowych, murowanych kamienicach. lch standard nie był wysoki.

,,Było ich za mało, stąd panowało w nich stałe przepełnienie, zwłaszcza w cza-
sie wielkich zjazdów na karnawał, jarmarki, w czasie zebrań Towarzystwa Rol-
niczego, w okresie przejazdów do kąpiel. Przeciętny obywatel krakowski posia-
dał zwykle mieszkanie nieprawdopodobnie obszerne jak na dzisiejsze stosunki,
otaczał się liczną służbą:, chętnie też gościł u siebie przejezdnych rodaków, zwłasz-
cza spod innych zaborów. Zamożniejsi przybysze posiadali własne kamienice,
w których mieszkali podczas pobytu w mieście.

Przejezdni, którzy nie mieli przytułku u znajomych, jeździli nieraz od obe-
rży do oberży, nie mogąc znaleźć umieszczenia. Początkowo ci obcy to bądź zie-
mianie okoliczni, bądź nawet z dalszych stron nie przybywający na czas dłuż-
szy, bądź wreszcie kupcy z innych krajów koronnych -- zwłaszcza z Wrocławia,
który wtedy -- szczególnie w czasie jarmarków -- utrzymywał żywe stosunki
z Krakowem. Ale w miarę jak się rozszerza niedawno przed tym zapoczątkowa-
na sieć kolejowa, zaglądają do serca Polski i ci także, którzy rzadko dotychczas
opuszczali miejsce rodzinne, nie mając własnej karety ani nawet środków na
kosztowną i uciążliwe podróż dy]iżansem pocztowym" [6] .

U schyłku okresu Wolnego Miasta w Krakowie było 13 hoteli i 167 domów
zajezdnych. ,,Szczególnie ożywia się ruch przyjazdowy od roku 1855, tj. od śmierci
cara Mikołaja 1. Razem z nastaniem ery politycznie liberalniejszej, wprowadzono
znaczne ułatwienia w podróży, a pielgrzymki Królewiaków do narodowego ,,Akro-
polu" stały się tradycyjnym zwyczajem" [6]. Rozwijał się okres ,,ruchu turystycz-
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nego" o podłożu patriotycznym. Inteligencja polska i młodzież z innych zaborów
korzystała głównie z gościny u krewnych i przyjaciół. W tym czasie zaczęła zani-
kać nazwa oberża i zajazd, a pojawiał się nowa -- hotel. Następował intensywny
rozwój hotelarstwa i ukształtowanie się hotelu jako przedsiębiorstwa.

Owczesne hotele stanowiły własność prywatną. Niektórzy właściciele, kie-
rując się zasadą rentowności, nie byli zainteresowani inwestowaniem swoich
kapitałów w rozbudowę zakładów hotelarskich i poprawę ich standardu, stąd
często budynki nie były przystosowane do pełnienia funkcji hotelowych, a ich
wnętrza były prymitywnie urządzone [20]
Józef Krasiński wymienia znaczniejsze domy gościnne i oberże krakowskie

początku XIX wieku [11]. Na]eżały do nich m. in.: ,,Pod Węgierskim Królem"
.Pod Znakiem Opatrzności", ,,Pod Złotą Kotwicą", ,,Oberża Warszawska", ,,Dom
Zajezdny Szydłowskiego'

Z początkiem XIXW. największą sławą cieszył się właśnie zajazd Węgra
Macieja Knotza -- ,,Pod Węgierskim Królem". Powstały w latach 1801--1818
z kompleksu budynków przy ul. Sławkowskiej i ul. św. Jana dał początek póź-
niejszemu hotelowi ,,Saskiemu". W skład tych budynków wchodził dawny ko-
ściół ,,Na Złóbku", który Maciej Knotz przebudować na salę bazową. Tutaj odby-
wała się w l połowie wieku większość balów publicznych i redut. Po inkorporacji
Krakowa, gdy nastała żałoba narodowa, zajazd przeszedł na własność Cezarego
Hallera, który wynajął gmach na koszary 2 Pułku Artylerii Konnej, pozbawia-
jąc krakowian na kilka lat głównego przybytku rozrywki. Dopiero w 1858 r.
budynek powrócił do dawnego przeznaczenia już jako hotel ,,Suski". W między-
czasie prym przejęła oberża ,,Pod Złotą Kotwicy" przy ul. Szpitalnej (późniejszy
hotel ,,Pollera"), w którym częstym gościem była znana artystka Helena Mo-
drzejewska, wynajmująca w nim na stałe apartament i powozownię [6]

Z hotelem ,,Pollera" rywalizować hotel ,,Rosyjski" (dzisiejszy hotel ,,Pod Różni')
przy ul. Floriańskiej, posiadający salę balową. Jego kamieniczka sięga swą hi-
storią czasów Odrodzenia. Jej właścicielem był wówczas prawdopodobnie Pro-
sper Provan. Z jego to polecenia budynkowi nadano charakter zamożnej siedzi-
by mieszczańskiej, głównie przez bogato zdobiony portal wejściowy z łacińską
maksyma: ,,Ster domus donek fluctus formica marics ebibet testudo perambulet
orbem" (,,Niech stoi ten dom, dopóki mrówka nie wypije wody mórz, a żółw nie
obejdzie całego świata').
W latach 1799--1823 kamienica była własnością Jana Alojzego Szydłow-

skiego, który wykorzystując wzory ń'ancuskie zaadaptował pomieszczenia na
cele hotelarskie. Hotel od razu zyskał renomę i zyskał rozgłos jako ,,Dom Za-
jezdny Szydłowskiego". 18 listopada 1805 r. zatrzymał się tutaj Wielki Książę
Konstanty, a 10 grudnia 1805 r. Car RosjiAleksander l Romanow. Na cześć ich
pobytu Szydłowski nadał mu nazwę ,,Hotel de Russie". Lata 40--50 XIX w. były
okresem szczególnej prosperity hotelu. Po upadku powstania styczniowego za-
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przestano używania nazwy ,,Rosyjski" i formalnie w 1897 r. przWął on nazwę
hotel ,,Pod Róża'. Nazwa ta była w pełniuzasadniona poprzez fakt, że już w 1853
r. przeniesiono tu restaurację z hotelu ,,Pod Białą Różni', mieszczącego się przy
ul. Stradom 13.

Fasada budynku opatrzona jest pamiątkową tablicą z napisem ,,Tu mieszkał
Balzac 4--5 maja 1850. Polskie Towarzystwo Współpracy z Francja'. Otóż jest to
nieprawda, a ściślej mówiąc -- część prawdy. Bo rzeczywiście w tych dniach Bal-
zac bawił i mieszkał w Krakowie, ale nie w tym budynku. Tu zresztą nigdy nie
był. Sprawy te zostały jednoznacznie wyjaśnione przez badacza cracovianów --
profesora Michała Rocka. Z jego badań wynika, że Balzac był w Polsce cztery
razy, za każdym pobytem mieszkając w Krakowie, w tym samym hotelu, ale nie
przy ul. Floriańskiej. 5 lutego 1847 r. po wielu perypetiach w podróży, której ce-
lem był majątek pani Hańskiej w Wierzchowni na Ukrainie, przybył do Krakowa.
Zatrzymał się na Stradomiu w hotelu ,,Pod Białą Różą". ll września opuścił Kra-
ków. W hotelu tym zatrzymywał się również w lutym i wrześniu 1848 r. oraz 4
maja 1850 r. wracając z Ukrainy wraz ze świeżo poślubioną małżonką. Pani Hań-
ska -- Balzakowa pisząc do swojej córki wspomnienia z podróży, opisuje że za-
trzymali się w hotelu ,,Pod Różni' bagatelizując nieistotny przymiotnik ,,Białą"
Już w 1936 r. Maria Estreicherowa pisząc o X]X w. hote]ach [6] wyjaśniała tę
kwestię nie ustalając jednak budynku przy ul. Stradom. Jej wzorem po wojnie
przyjęto tezę, że Ba]zac mieszkał w obecnym hote]u ,,Pod Róża' [18]

Na ul. Stradom, która wówczas była główną siedzibą władz austriackich,
istniał już w okresie Wolnego Miasta hotel ,,Pod Białą Różą" i ,,Lwowski", a na
rogu ul. Podwale i Garbarskiej hotel ,,Krakowski"

Na końcu ulicy Sławkowskiej pod nr 32 nieopodal dawnej bramy Sławkow-
skiej, stała kamienica zwana ,,Dębski'. Ją to i jeszcze sąsiednią w 1808 roku
kupił obrotny mieszczanin Alojzy Trepka i przerobić obie na gospodę, którą na-
zwał ,,Oberżą Warszawsko'. W czasie jarmarków otrzymujący w niej nocleg go-
ście mogli także ulokować tam w specjalnie dostosowanych pomieszczeniach
swoje bydło. Pod koniec XIX w. przybiera ona nazwę ,,Hotelu Pod Sobieskim", by
w roku 1882 ulec przebudowie przez Karola Zaremba na pałacyk bez kontynu-
acji funkcji hote[owych" [8].

Za nie mniej dobrąuchodziła oberża Piotra Lipińskiego -- Rynek Główny 47
(obecnie Bank Przemysłowo-Handlowy). Od około 1780 r. mieścił się tu zajazd
dla szlachtyAla Providence, czyli ,,Pod Opatrzności<' Franciszka Wielopolskie-
go, a od 1814 r. hotel ,,Drezdeński". Położony w samym centrum miasta z wido-
kiem na jego perły architektoniczne, był do konca swego istnienia, tj. do począt-
ku XX wieku chętnie odwiedzany przez przybyszów z Kongresówki.

Hotele i zajazdy połączone były z restauracjami, czyli jak wtedy mówiono --
traktierniami. Jako znakomity traktiernik słynął Heurteux, z pochodzenia war-
szawianin, który z hotelu ,,Drezdeńskiego" przeniósł się do ,,Rosyjskiego". W sezo-
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nie letnim prowadził również restaurację w Swoszowicach, a przy końcu stule-
cia był właścicielem hotelu ,,Victoria" przy ul. św. Anny [6] .

Do drugorzędnych należał hotel ,,Pod Białym Orłem" (obecny hotel ,,Polski")
przy ul. Floriańskiej 42 Franciszka Staniszewskiego i ,,Pod Czarnym Orłem:
przy ul. Poselskiej 22, przemianowany w 1961 r. na ,,Narodowy" -- własność J.
Kędzierskiego, a od roku 1863 należący do Mariana Dworskiego -- członka Ławy
Głównej Krakowskiej.

Razem ze wzrostem frekwencji gości, hotele zaczęły się modernizować. Znik-
nął z nich także nieodzowny dawniej typ faktora żydowskiego, który ,,napadać"
na każdego przybysza natrętnie ofiarowując swoje usługi]6] .

Znacznie wzrosła jakość usług, wprowadzono liczne udogodnienia, np.: elek-
tryczne oświetlenie, dzwonki na służbę, łazienki i ubikacje, bieżącą ciepłąi zim-
ną wodę, sale przyjęć i czytelnie.

Na przykład w hotelu ,,Polonia" funkcjonował swoisty system sygnalizacji
świetlnej. W pokojach umieszczone były dwa przyciski do wzywania pokojówki
lub numerowego. Nad drzwiami od strony korytarza wmontowana była mato-
wa lampka, a pośrodku korytarza wybijający sygnał zegar ze światełkiem --
oznaczający na tarczy. który numer pokoju wzywa. Równocześnie na umiesz-
czonym w pokoju dyrektora kontrolnym aparacie świetlnym zapalała się lamp-
ka, wskazująca na którym piętrze wzywanyjest personel. System służył do kon-
troli ,,sprężystości obsługi". Gdy lampka zbyt długo świeciła, wskazywało to na
opieszałość służby, co pociągało za sobą konsekwencje dyscyplinarne. Do dzisiaj
utrzymał się tam tradycyjny sposób numerowania pokoi od nunaeru l na pierw-
szym do 84 na trzecim piętrze, jak nigdzie w Polsce [15]

W ll połowie XIX w. powstały nowe hotele, a wiele już istniejących pod-
wyższyło standard dorównując wzorom światowym. Do najbardziej znanych
należały: ,,Grand", ,,haski" (dawna oberża ,,Pod Węgierskim Królem") -- przy
ul. Sławkowskiej, ,,Pollera" (dawna oberża ,,Pod ZłotąKotwicą") -- ul. Szpital-
na, ,,Drezdeński" -- w Rynku Gł., ,,Pod Różą" (dawny hotel ,,Rosyjski") -- ul.

Floriańska, hotel ,,Kleina" (późniejszy ,,Monopol"), ,,Royal" -- ul. św. Gertrudy
oraz o niższym standardzie, m. in.: ,,Polski" (dawny ,,Pod Białym Orłem") --
ul. Floriańska, ,,Pod Czarnym Orłem" (od 1961 r. ,,Narodowy") -- ul. Poselska.
,,Pod Sobieskim" (dawna ,,Oberża Warszawska") -- róg ul. Sławkowskiej i Pi-

jarskiej, ,,Victoria" -- ul. św. Anny (przeniesiony w pocz. XX w. na ul. Zwierzy-
niecka), ,,Pod BiałąRóż(', ,,Londyński" (dawna oberża ,,Pod Złotym Wozem")
ul. Stradom, ,,Kochanów" -- ul. Straszewskiego, ,,Krakowski" -- róg ul. Pod-
wale i Garbarskiej.

Owczesne hotelarstwo nie znało dzisiejszych zbiorowych wycieczek. Do ho-
telu nie przyjeżdżało się na dzień, czy dwa, jak obecnie na delegację -- do hotelu
się ,,zajeżdżało", oczywiście z dużym bagażem, z wielkimi walizami. Do hotelu
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przyjeżdżali, a raczej używając określenia z tamtych lat, w hotelu ,,stawali" co
zamożniejsi ziemianie, przemysłowcy, kupcy, cudzoziemcy. Była to głównie elita
towarzyska i finansowa [9].
Na początku XX w. nastąpił intensywny rozwój turystyki i bazy hotelowej,

powstały nowe hotele, m. in.: ,,Francuski" -- róg ul. św. Jana i Pijarskiej, ,,Union",
,,Metropol" (późniejszy ,,City") -- uł. św. Gertrudy, ,,Belvedere" (późniejszy hotel

,,Polonia") -- ul. Basztowa, ,,Europejski" -- ul. Lubicz, ,,Imperial", ,,Victoria" --
ul. Zwierzyniecka, ,,Rappaporta" -- ul. Dietla, ,,Angielski" -- ul. Warszawska,
,,Spira", ,,Steinberg" ul. Twardowskiego, ,,Warszawski" -- ul. Pawia, ,,Kra-
kowski" -- ul. Dunaj ewskiego, ,,Bristol", ,,Centralny" (wcześniej ,,Zacisze") -- pl.
Matejki, ,,Mtillera" -- róg ul. Dietla i Krakowskiej, ,,Keller" -- ul. Krakowska,
,,Wiedeński" ul. Miodowa, ,,Spatz" -- róg ul. Miodowej i Bożego Cliała oraz
pensjonaty, m. in.: ,,Ostoja" -- ul. Gołębia, ,,Baupre" -- ul. Podzamcze, ,,Lithu-
ania", ,,Lubin" -- ul. Studencka, ,,Marya" ul. Straszewskiego, ,,Pension Mo-

dest" -- ul. Podwale, ,,Ukraina", ,,Brońska" -- ul. Karmelicka, ,,Leona" -- ul.
Długa, ,,Henner" -- ul. Radziwiłłowska.

W 1932 roku do pierwszej kategorii zaliczany się hotele: ,,Francuski", ,,Grand",
.,Polonia", ,,Pod Róża', ,,Monopol", ,,Pollera", ,,Royal", ,,Suski" i ,,Warszawski"
W latach trzydziestych XX w. powstały pierwsze organizacje branżowe.

W 1931 r. powołano Towarzystwo Szkoły Hotelarskiej, której wiceprezesami
byli H. Kozieradzki oraz A. Ritterman. Do 1939 r. działało ,,Gremium Hoteli"
którego przewodniczącym był Aleksander Ritterman -- jednocześnie właści-
ciel hoteli ,,Francuskiego" i ,,Polonii", profesor szkoły hotelarskiej, autor fa-
chowych podręczników z tej dziedziny. Celem Gremium była wymiana poglą-
dów i doświadczeń środowiska hotelarzy w otoczeniu zmieniających się wa-
runków rynkowych.

Od roku 1932 Kraków posiadał jedną z trzech w kraju i zarazem najbardziej
nowoczesną Szkołę Hotelarskąo statusie szkoły wyższej. Założona została z ini-
cjatywy R. Radzyńskiego przy materialnym wsparciu krakowskiej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej, środków ministerialnych i kuratorpjnych. Była zbliżona
poziomem do jej europejskich odpowiedników. Miała elitarny charakter i nasta-
wiona była na kształcenie przyszłych dyrektorów hoteli. Jej pierwszym dyrek-
torem został doktor Karol Krzetuski.
W 1936 r. w Krakowie ukazała się pierwsza w języku polskim książka o ho-

telarstwie pt. /Vauha w zawodzie hofeZarshim autorstwa Bohdana Białeckiego
(od roku 1934 dyrektor Szkoły Hotelarskiej). Od 1934 r. na rogu ul. Dolnych
Młynów i Alei Mickiewicza funkcjonowała Pomaturalna Szkoła Hotelarska.

Współcześnie obok szkół szczebla średniego adeptów krakowskiego hotelar-
stwa i turystyki w zakresie obsługi i zarządzania na szczeblu wyższym kształcą
Akademia Wychowania Fizycznego oraz Akademia Ekonomiczna.
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W latach międzywojennych unormowano wiele przepisów związanych z bez-
pośrednim zarządzaniem hotelami. Ustalono nazewnictwo stanowisk wpro-
wadzające cztery podstawowe kategorie: kupieckie, techniczne, usługowe, po-
mocnicze.

Szczególną uwagę poświęcano tematowi wynagradzania. Rozpowszechnio-
ny system napiwków, jako jedyne wówczas źródło wynagradzania personelu,
był szczególnie krytykowany przez Związek Zawodowy Pracowników Gastrono-
miczne-Hotelowych. Podkreślić należy, że krytyka nie dotyczyła wysokości do-
chodów z napiwków, który uważano za przeciętnie wystarczający, lecz z samą
jego istotą, jako uwłaczający godności obsługi, szkodliwy dla hotelu i niedogod-
ny dla gości. Ciekawy jest fakt, że sam personel, który winien być najbardziej
zainteresowany problemem, nie dostrzegał nic uwłaczającego swojej godności
w takim systemie wynagradzania. W efekcie ożywionej debaty środowiska ho-
telarzy, w latach trzydziestych XX w. Kraków był pierwszym miastem w Polsce,
który w całości przeszedł na stałe wynagrodzenie personelu z utrzymaniem do-
datkowo lO 15% napiwku od rachunku za obsługę.
W okresie międzywojennym funkcjonował -- obowiązując również w Kra-

kowie -- Międzynarodowy Hotelowy Kod Telegra6iczny (tabela 1), ustalony i wy-
dany przez Alliance Internationale de I'Hotellerie.

Przy telegra$icznym zamawianiu pokoi i apartamentów w hotelach można
było posługiwać się kodem przyjętym przez międzynarodową konwencję. Kod
miał podwójne znaczenie praktyczne: po pierwsze dawał dużą oszczędność słów
w depeszy, likwidować możliwość wystąpienia nieporozumień w zamówieniach.
Depesze z zamówieniem winna była zawierać: liczbę pokoi i łóżek, dzień przy-
jazdu, porę przyjazdu (rano, przed południem, po południu, wieczorem), na jaki
czas zamawia się pokój, dokładny adres zamawiającego.

W okresie l wojny światowej większość krakowskich hoteli zajęta była przez
wojsko, a po jej zakończeniu jedynie część z nich kontynuowała swoją działal-
ność. Sytuacja taka spowodowana była ogólnym kryzysem turystyki towarzy-
szącym kryzysowi ekonomicznemu.

W roku 1935 funkcjonowało zaledwie 37,5% miejsc z roku 1926. W latach
1930--1935 zlikwidowano 14 hoteli i 12 pensjonatów. Przetrwały jedynie naj-
większe hotele o najwyższym standardzie, świadczą,ce usługi dla najzamoż-
niejszej klienteli. lch gośćmi była arystokracja, ziemiaństwo, przemysłowcy,
dyplomaci i politycy. Wprowadzały one dodatkowe udogodnienia dla utrzyma-
nia wysokiego standardu i dotychczasowej klienteli. W roku 1935 pozostało
ich 7, a do roku 1939 ich liczba wzrosła do 13. Było to i tak o połowę mniej niż
w 1926 roku. Liczba pensjonatów zmalała w 1939 r. do 3 i przestały one mieć
dotychczasowe znaczenie w masowej obsłudze ruchu turystycznego. Dla nie-
zamożnego turysty były one zbyt drogie, a najbogatszym nie dawały dosta-
tecznego komfortu [17].
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Tabela 1. Skróty kodowe

Zródło: ,,Hotele i Pensjonaty w Polsce", Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego
Warszawa 1937/8.

W drugiej połowie lat trzydziestych XX w. nastąpiła ogólna poprawa sytu-
acji hotelarstwa. Promowanie walorów turystycznych Polski przez Naczelną
Organizację Przemysłu Hotelowego spowodowało wzrost zainteresowania m.
in. Krakowem. Przybywający goście preferowali jednak tańsząformę noclegów.
Z tego względu po roku 1935 szczególnie rozwijały się tzw. kwatery masowe
w formie domów wycieczkowych czy domów noclegowych oraz kwatery prywat-
ne. Stanowiły one zaplecze około 1600 miejsc noclegowych. Powstały m. in.:
w 1930 r. Miejski Dom Wycieczkowy na 230 miejsc -- al. 3 Maja, w 1935 r. Dom
Wycieczkowy Sląski na 300 miejsc -- ul. Wybickiego, Chrześcijański Dom Go-
ścinny -- Rynek Kleparski, w 1939 r. Dom Kwater Masowych na 450 łóżek --
w Rynku Głównym [lO].

W ogólnym rozrachunku liczba miejsc noclegowych zasadniczo się nie zmie-
niła. Uległa przeobrażeniu natomiast ich struktura rodzajowa na korzyść od-
biorcy masowego.

Szczególną rolę w organizacji miejsc noclegowych na terenie Krakowa ode-
grały: Liga Popierania Turystyki, Związek Popierania Turystyki Miasta Krako-
wa, Polski Związek Turystyczny w Krakowie.

4 pokoje z 9 nóżkami durbi

5 pokoi z 5 nóżkami cilba

5 pokoi z 10 nóżkami arab
6 pokoi z 6 nóżkami selba

6 pokoi z 12 nóżkami serab
łóżko dziecinne kind
salon sal
pokój służbowy serv

przyjazd od północy do 7 g notte

przyjazd od 7 -- 12 g malin

przyjazd od 12 19 g apres

przyjazd od 19 -- 24 g sera

czas pobytu jedna noc pass
czas pobytu kilka dni stop
odwołanie zamównienia anul
pokoje najlepsze Best

pokoje dobre Bon

pokoje zwykłe Plam
oczekiwać na dworcu Meet krain
naraz Box

l pokój o l łóżku dba

pokój z łazienką pryw bat

pokój z wodą bieżącą cour

pokoje z komunikacją wewn conex

l pokój o l łóżku na 2 osoby alduo

L pokój o 2 łóżkach arab

L pokój o 3 łóżkach abel

2 pokoje po l łóżku dulba

2 pokoje z 3 nóżkami birac

2 pokoje z 4 nóżkami durab

3 pokoje z 3 nóżkami telba

3 pokoje z 4 nóżkami carid

3 pokoje z 5 nóżkami calde

3 pokoje z 6 nóżkami terab
3 pokoje z 7 nóżkami casag
4 pokoje z 4 nóżkami kalba
4 pokoje z 5 nóżkami dalme

4 pokoje z 6 nóżkami danof
4 pokoje z 7 nóżkami dalag
4 pokoje z 8 nóżkami karab
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Podczas ll wojny światowej nad wszystkimi obiektami noclegowymi spra-
wowali zarząd Niemcy. Narzucili oni własnąadministrację pozostawiając w więk-
szości z nich polskąobsługę. Po wojnie działalność kontynuowały nieliczne obiek-
ty reaktywowane przez ich przedwojennych właścicieli, na przykład hotel
Grand" przez rodziny Zamoyskich i Sobańskich, ,,Polski" przez rodzinę Czarto-
ryskich, ,,Pod Różą" przez baronową Hammerling. Likwidacji uległy te, które
nie wytrzymały intensywnej eksploatacji okresu okupacji, m. in.: ,,Union", ,,City",
,,Royal", ,,Dworcowy", ,,Mtillera", ,,Londyński", ,,Spatz" i wszystkie pensjonaty.
Hotel ,,Dworcowy" przekazano do dyspozycji Urzędu Repatriacyjnego. W 1946
roku pozostało w Krakowie 750 miejsc hotelowych. Wiele obiektów przeznaczo-
no na pomieszczenia mieszkalne i biura.

Po wyzwoleniu ]<rakowa rozpoczął działalność Związek Zawodowy Pracow-
ników Hoteli i Uzdrowisk, którego podstawowym zadaniem było przygotowanie
pracowników do przejęcia administracji obiektów po ich uspołecznieniu.

W latach 1945--1950 działał Związek Hoteli i Pensjonatów, którego preze-
sem był Zbigniew Chojnacki(obecny właściciel hotelu ,,Pollera") [14] .

Okres powojenny; upaństwowienie i reprywatyzacja

Po wojnie, w pierwszych kilku latach hotelarstwo krakowskie ucierpiało
najmocniej.

W listopadzie 1950 r. dekretem z dnia 26 października 1950 r. o państwo-
wych przedsiębiorstwach, zostały znacjonalizowane hotele: ,,Francuski", ,,Pod
Róża', ,,Monopol", ,,Polski", ,,Pod Czarnym Orłem", ,,Polonia", ,,Warszawski",
.Pollena", ,,Europejski" (w 1966 r.). Hotel ,,Francuski" już z dniem 29. 07. 1950 r.

został przekazany w zarząd ,,Orbisu", pozostałe natomiast przeszły pod zarząd
powołanej w 1950 r. Dyrekcji Hoteli Miejskich. W tym okresie uległa zniszcze-
niu prawie cała dokumentacja przejmowanych obiektów, zarówno techniczna,
jak i księgowa, czy historyczna.

,,Właściciele wymienionych hoteli zostali pozbawieni prawa własności w opar-
ciu o dekret wydany w 1918 r. przez Józefa Piłsudskiego o przymusowym zarzą-
dzie państwowym. Takim zarządem mogły być objęte przedsiębiorstwa przemy-
słowe i handlowe, których właściciele nie byli obecni w kraju, przedsiębiorstwa
przemysłowe, których utrzymanie lub uruchomienie leżało w interesie państwa,
posiadłości ziemskie, których zabezpieczenie lub zagospodarowanie leżało w in-
teresie państwa, a także zakłady i przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Dekret z 1918 r. został wydany w warunkach powojennej destabilizacji i two-
rzenia się państwa, wymieniał w sposób wyczerpujący majątek jaki mógł być
objęty przymusowym zarządem państwowym, a chodziło w nim przede wszyst-
kim o pozyskiwanie środków służących zaspokajaniu potrzeb materialnych spo-
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łeczeństwa i ochronie mienia obywateli oraz państwa. Odniesienie tego dekretu
do pensjonatów i hoteli było bezzasadne m. in z tej przyczyny. że budynki te nie
znajdowały się w sytuacji, w której ingerencja państwa była konieczna oraz nie
miały one charakteru przedsiębiorstwa przemysłowego lub posiadłości ziem-
skiej, których dekret dotyczył. W konsekwencji takie rozszerzenie ram obowią-
zywania dekretu doprowadziło do rozszerzenia ram nacjonalizacji majątku wy-
znaczonych przez ustawę z 3 stycznia 1946 o przejęciu na własność państwa
podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17)" [1]

Od roku 1987 następuje reprywatyzacja i prywatyzacja hoteli. Szybkie tempo
reprywatyzacji zakładów hotelarskich w Krakowie wiąże się ściśle z uchwałą Sądu
Najwyższego z dnia 8 grudnia 1987 r. stwierdzającą, iż przejęcie na własność
państwa wielu prywatnych zakładów hotelarskich w 1950 roku nastąpiło bez ja-
kiejko[wiek podstawy prawnej [19] . Proces reprywatyzacji w Krakowie przebiega
o tyle łatwiej niż w innych miastach Polski, że księgi wieczyste w Galicji były
prowadzone niezwykle starannie i nie uległy w czasie wojny zniszczeniu.

Do swoich dawnych właścicieli lub ich spadkobierców powróciły hotele:
.,Europejski", ,,Grand", ,,Pod Róża', ,,Pollena", ,,Polonia", ,,Polski", ,,Saski", ,,War-
szawski

Powracające do prywatnych właścicieli obiekty, niejednokrotnie do dnia dzi-
siejszego sposobem gospodarczym sukcesywnie remontowane, odzyskują, swój
dawny charakter.

.,Z początkiem lat 50. zaczęła się diametralnie zmieniać klientela hoteli,
a zwłaszcza restauracji. Nowa, świeżo wykształcona krakowska inteligencja, któ-
ra powoli poczęła się wspinać po drabinie społecznej, choć biedna i daleka od
wytworności ubioru, cieszyła się tutaj życiem i namiastką luksusu wielkiego
świata. Młodzi inżynierowie z Nowej Huty w waciakach i gumowcach ,,bezcze-
ścili" elegancję lokali, ale mieli na to pieniądze... . Dopiero po latach, gdy nasta-
ła nowa moda na duże przestrzenne hotele, a swe podwoje otworzył hotel ,,Cra-
covia" ściągający coraz liczniejsze wycieczki zagraniczne, do tradycńnych sta-
rych krakowskich hote[i zaczę]i zjeżdżać ich starzy klienci" [9] .

W latach pięćdziesiątych do hotelarstwa trafiali często przypadkowi ludzie.
Podjęto wówczas szereg błędnych jak się ocenia z perspektywy czasu -- decy-
zji. Dotyczyły one niestety także wyposażenia hotelowych wnętrz. Ulegając
ówczesnej modzie na tzw. modern hotele zabudowywano je nowoczesnymi me-
blami. Kupowano całe komplety wypoczynkowe, a stare wyrzucano. Wraz z głę-
bokimi fotelami i meblościankami do krakowskich hoteli trafiały tapczany i wer-
salki. Z racji niewygody i niefunkcjonalności stały się obiektem dezaprobaty
gości, a nie uwielbienia.

Kiedy owo nowoczesne wyposażenie hotelowych pokoi ze względu na swą
kiepską jakość i zużycie trafiło na śmietniki, przyszły inne czasy, inni ludzie,
a do hote[i powróciły łóżka [12].
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15 marca 1961 r. zostało powołane Krakowskie Przedsiębiorstwo Turystycz-
ne Wawel-Tourist (zlikwidowane 30 marca 1995 r.), które w 1973 r. przejęło
i rozszerzyło funkcje dotychczasowej Dyrekcji Hoteli Miejskich. KPT Wawel-
Tourist rozszerzyło działalność z typowo hotelarskiej o usługi parkingowe i prze-
wodnickie. Jego biuro mieściło się w Sukiennicach. Przedsiębiorstwo miało za
zadanie ,,zaspokajanie potrzeb społecznych w dziedzinie indywidualnego i gru-
powego ruchu turystycznego, wypoczynku świątecznego oraz eksploatacji wła-
snej bazy materialnej na terenie miasta" [22]. W datach rozkwitu jego załoga
liczyła około 1000 osób (zaczynając od 28 pracowników). Przedsiębiorstwo w 1983
r. zarządzało 10 fotelami, 8 restauracjami, 4 kawiarniami oraz 4 campingami.
Były to m. in. hotele: ,,Pod Różą", ,,Polonia", ,,Europejski", ,,Polski", ,,Pod Złotą
Kotwicą" (hotel ,,Pollera"), ,,Warszawski", ,,Pod Kopcem", ,,Motel Krak", ,,Mono-

pol", ,,Narodowy" (w 1973 r. zamknięty i zamieniony na siedzibę właśnie KPT
Wawel-Tourist) [22].

Od końca lat pięćdziesiątych XX w. wydano kilka aktów prawnych regulują-
cych m. in. kategoryzację zakładów hotelarskich, niestety za każdym razem
różniących się od siebie. Z tego faktu wynikają trudności w porównaniach da-
nych statystycznych.

Zarządzenie nr 80 Ministra Gospodarki Komunalnej z 1958 roku wyodręb-
niło pięć kategorii obiektów hotelarskich: S, 1, 11, 111 i IV [16]. Hote]e krakow-
skie zostały wówczas skategoryzowane następująco [21].

-- kat. S il -- ,,Francuski", ,,Polski", ,,Monopol", ,,Pod Złotą Kotwicą'
-- kat. ll -- ,,Polonia", ,,Europejski", częściowo ,,Grand"
-- kat. 111 -- pozostała cześć hotelu ,,Grand"
-- kat. IV -- ,,Warszawski", ,,Pod Różą", ,,Narodow/'
Na podstawie Zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej i przewodni-

czącego GKKFiT z dnia 16. 04. 1964 roku w sprawie określenia rodzaju oraz
kategorii hoteli i innych zakładów noclegowych ustalono: 5 kategorii hoteli(luxe,
1, 11, 111, IV), 4 kategorie domów wycieczkowych, 3 -- pensjonatów, 4 -- schro-
nisk, 3 -- pokoi gościnnych.

Nowe unormowania nawiązujące do wymagań europejskich zostały wpro-
wadzone Zarządzeniem nr 18 przewodniczącego GKKFiT z dnia 07. 06. 1977 r.
Wprowadzono wówczas oznakowania hoteli w postaci gwiazdek (lux, +'':*+, +++
*+, *), a pozostałych rodzajów obiektów -- cyframi rzymskimi.

Lata powojenne do 1965 roku, to okres zastoju inwestycyjnego na krakow-
skim rynku hotelarskim.
Kraków dysponował bardzo skromnym zapleczem noclegowym średniego

i niskiego standardu. W 1957 r. otwarto jedynie kompleks sportowy z hotelem
,Korona", a w 1963 r. ,,Dom Turysty"

Od roku 1965 następował powolny proces rozbudowy bazy hotelowej zarów-
no tej o wysokim -- międzynarodowym standardzie, jak również niższej klasy.
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22 czerwca 1965 r. został uruchomiony hotel ,,Cracovia" -- wówczas najno-
wocześniejszy hotel Krakowa należący do reprezentacyjnych inwestycji kraju
ówczesny wzorzec pod względem funkcji, programu, standardu i formy. W 1967
r. otwarto ,,Dom Noclegowy" ZNP (od 1995 r. pod nazwą,,Logos"), w 1972 r. hotel
..Krakowianka" i ,,Motel Krak". Szybko jednak okazało się, że przy dynamicznie
wzrastającej liczbie turystów przyjeżdżających do Krakowa, rośnie również za-
potrzebowanie na miejsca noclegowe, gdyż w 1973 roku w szczycie okresu tury-
stycznego odmawia się noc]egu średnio 1. 500 turystom na dobę [13] .

Hotelarstwo niskiego i średniego standardu w latach 70 -- 80 nastawione
było w szczególności na masowąobsługę turystyki młodzieżowej. Istniejące obiek-
ty ulegały szybkiej dewastacji, a przeprowadzane w tym czasie remonty zapew-
niały jedynie minimum komfortu.

W 1971 r. zamknięty został w celach remontowych hotel ,,Pod ZłotąKotwi-
cą". W 1973 r. z tego samego powodu zamknięto hotele: ,,Grand" i ,,Pod Różą'
Spadek liczby miejsc pogorszył fatalną sytuację noclegową miasta przy niesłab-
nącym wzroście przyjeżdżających gości z kraju i zagranicy.

W 1976 r. oddano do użytku hotel ,,Holiday Inn" -- jako pierwszy w Europie
Srodkowej znajdujący się w międzynarodowej sieci Holiday Inn (od 1995 r. pn.
Continental"), a w 1977 r. część hotelu ,,Pod Kopcem". W 1982 r. uruchomiony
zostaje ,,Motel Orbis" (od 1984r. hotel pod nazwą ,,Wanda").

Kolejno wróciły do eksploatacji wyłączone na czas remontów hotele: ,,Koro-
na" w 1975 r., ,,Pod Złotą Kotwicy" (1977), ,,Pod Różni' (1979), ,,haski" (1985),
,,Polski" i ,,Grand" (1990), ,,Francuski" (dwukrotnie w latach 1955 i 1991), ,,Lo-
gos" (1995).

W 1984 r. jako część kompleksu sportowego otwarto hotel ,,Wisła". W dalszych
latach na liście hoteli przybywają: w 1988 r. hotel ,,Forum", w 1991 hotele ,,De-
mel" i ,,Piast", w 1992 hotel ,,Krystyna", w 1993 -- ,,lbis", w 1993 -- ,,Elektor'

Jednocześnie, poza fotelami turystycznymi funkcjonują hotele robotnicze.
W roku 1971 funkcjonowało aż 78 obiektów z 15. 845 miejscami. Największa ich
liczba koncentrowała się w dzielnicach: Nowa Huta -- 66 i Podgórze -- 8. Sta-
nowiły one głównie noclegową bazę zamkniętą (środowiskowe) miasta. W la-
tach dziewięćdziesiątych większość z nich uległa likwidacji, a część po prze-
kształceniach własnościowych do chwili obecnej wspomaga sektor ogólnodostęp-
nej, turystycznej bazy hotelowej o niskim standardzie, udzielającej noclegów
gościom głównie z krajów byłego ZSRR.

Największym gestorem hoteli w Krakowie jest Orbis SA, który od 1988 r.
jest właścicielem sieci pięciu hoteli(,,Cracovia", ,,Wanda", ,,Francuski", ,,Forum",
Clontinental") liczących łącznie około 2. 120 miejsc noclegowych.
W 1967 roku Kraków posiadał około 7. 890 miejsc noclegowych, przy ruchu

turystycznym osiągającym wielkość rzędu 1,9 mln osób.
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Tabela 4. Kwatery zbiorowe

Zajazdy

Zródło: Jak w [1] oraz studia własne autora

W 1994 roku ruch przyjazdowy do Krakowa szacowano na 3 mln osób,
a w 1995 na 3,4 mln. Zaplecze noclegowe we wszystkich typach obiektów w 1995
roku liczyło 14. 300 miejsc -- łącznie w 75 obiektach, z czego 9. 600 miejsc cało-
rocznych i 4. 700 sezonowych. W roku 1995 Kraków dysponował 33 fotelami, 2
modelami, 6 pensjonatami, 9 domami wycieczkowymi, 6 schroniskami, 6 cam-
pingami, 9 hote]ami studenckimi o charakterze sezonowym [23] .

History of Cracow Hotel Industry

The article can be treated as the first systematic description ofthe develop-
ment processes in Cracow hotel industry placed in Polish literary output. The
face that it has been based on the reich bibliography as well as source publica-
tions considerably enriches its authenticity.

A reader is given a wide view on the market of accommodation services from
the beginning of their appearance in the city up to the present time.

The development of the hotel industry has been at first connected with tra-
velling for trade, religious, scientific and medical reasons. At that time, it was
concentrated around wayside inna, convents, and afterwards around academic
dormitories of the celebrated renaissance European centre that Cracow was
regarded at that time.

The text presents the evolution of Cracow hotel industry in several profilem:
Territorial -- a movement of hotel functions from the outskirts to the city

centre, Quality -- from neglected inns to the highest standard hotel networks,
Demand -- a change in the bale, under the influence of the evolution of

people's expectations.

Lp Nazwa Rok
powstania

Położenie [,iczba miej sc
Zakończenie
działalności

l bliejski Dom Wycieczkowy 1930 AI. 3-go Maja 230 nie istnieje
2 Dom Wycieczkowy $1ąsk L935 UI. Wybickiego l 300 nie istnieje

3 Chrześcijański Dom Gościnny 1903 Rynek l<leparski 16 l)rak danych nie istnieje
4 Dom l<watei' klasowych 1939 Rynek Główna 450 nie istnieje

L
Chlipalski (]loteZ
MichaŁslŁiegoB

ok. 1928 brak danych Jan Chlipalski Rynek l€1eparski 14 nie Istnieje

2 Fischer ok. 1928 brak danych Ewa Fischer PI. Matejki 2 me istnieje
3 Goldbergel' ok. 1928 bl ak danych A. Goldberger UI. Wielopole 12 nie Istne)e

4 Sperling ok. 1904 brak danych Markus Sperling UI. Kapel'nike 8
wcielony do hotelu

Imperial
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The article clearly describes circumstances, which determined the directions
of the hotel industry development, i. e. customs of particular ópoques, political
situation, and Cracow significance as the centre of science, culture and economy.
The pan of the article, describing the development of the hotel industry in

XIX and XX centuries, seems to be especially worth emphasising. It presents
very picturesquely the atmosphere of hotel keepers, their openness to social
influences, as well as changes in the mentality of the contemporary society, in
technology and in hotel architecture.
The article is also enriched with tabular kompendium of hotele, pensions

and common lodgings.
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BAZA DANYCH O BIURACH TURYSTYCZNYCH
l HOTELACH KRAKOWA

Mari,a Pociecha, Robert Krupa, Grał)n,a Kruszeln,ickae

Wstęp

Na rynku wydawniczym ukazuje się wiele informatorów i konkretnych
ofert związanych z ruchem turystycznym. Mogą one nie tylko być źródłem
informacji dla potencjalnych klientów biur podróży, ale również stanowić cen-
ny materiał badawczy dla tak ważnej dziedziny, jakąjest turystyka w gospo-
darce rynkowej. Te informacje bardzo szybko ulegają dezaktualizacji i bez-
powrotnie giną. Brak jest również szerszych zestawień umożliwiających pro-
wadzenie analizy porównawczej. Dlatego podjęto inicjatywę utworzenia sys-
temu baz danych zawierającego szeroki przekrój informacji dotyczących tury-
styki. Obejmuje on dane opisowe o charakterze tekstowym, dane graniczne
czyli zdjęcia i rysunki, dane liczbowe związane ze statystyką szeroko pojętego
ruchu turystycznego. Uwzględniono również powiązania wszystkich tych wiel-
kości z umiejscowieniem omawianych punktów czy też regionów w terenie,
a więc zaimplementowano uproszczone funkcje systemu GIS, czyli Geogra-
phical Information System, Jest to szerokie pojęcie, zwykle tłumaczone na
język polski jako Systemy Informacji Geograficznej. Rozwijają się one już od
początku lat siedemdziesiątych, początkowo jednak nie były zbyt spopulary-
zowane. Wynikało to z faktu, że jako systemy intensywnego przetwarzania
dużej liczby danych typu granicznego i bazodanowego wymagały dużych mocy
obliczeniowych i specjalistycznego oprogramowania. W uproszczeniu można
określić, że do systemów GIS należą aplikacje bazodanowe zawierające obok
innych danych również współrzędne terenowe obiektu i pozwalające na od-
wzorowanie go na tle planu czy też mapy. Obecnie możliwości komputerów
osobistych zaczęły dorównywać dawnym stacjom roboczym. Zaistniały więc
warunki potrzebne do stosowania GIS, znanego w Polsce również pod poję-
ciem SIP, to jest Systemu Informacji Przestrzennej.

+ Instytut 'llurystyki AWF, Kraków, al. Jana Pawła ll 78
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Ogólne zasady funkcjonowania bazy

Na etapie tworzenia projektu bazy pojawiło się pytanie o fundamentalnym
znaczeniu: skąd pozyskiwać dane iw jaki sposób dokonywać ich aktualizacji.
Oparcie się wyłącznie na istniejących opracowaniach powodowałoby znaczne
opóźnienie publikowanej informacji; również jej zakres byłby niepełny.

Problem ten w poprzednich dziesięcioleciach był kluczowy i stanowił naj-
większą przeszkodę w realizowaniu przedsięwzięć polegających na zbieraniu
i segregowaniu informacji -- co stanowi istotę każdej aplikacji baz danych. Po-
jawiło się jednak nowe zjawisko, którego roli nie można przecenić: Internet.

U źródeł ,,ogarniającej świat sieci" (Word Wide Web) leży koncepcja Paula
Barana, pracownika Rand Corporation, stworzona w 1962 roku. Celem ówcze-
snych projektów było stworzenie odpornej na działania wojenne sieci połączeń
komputerowych. Jednak już w 1983 wyodrębniona została ogólnodostępna sieć
ARJ]ANET, wówczas licząca ok. 1000 komputerów. W dziewięć lat później ich
liczba przekroczyła milion.

Obecnie program zwany popularnie przeglądarką WWW można uważać
za standard w dziedzinie komunikowania się poprzez sieć komputerową. Jego
znaczenie rośnie i można się spodziewać jego implementacji poza środowi-
skiem komputera: początkowo w telewizji interaktywnej, w telefonach ko-
mórkowych, a w przyszłości również w nowoczesnych urządzeniach elektro-
niki domowej .

Przyjęto w związku z tym koncepcję pozyskiwania części danych bezpośred-
nio z biur turystycznych i hoteli. Aby móc to zrealizować, postanowiono wyod-
rębnić część bazy dotyczącą biur turystycznych i hoteli i opublikować ją w sieci
Internet, stwarzając tym samym wygodne źródło informacji powszechnie do-
stępne dla każdego. Informacja o biurach turystycznych i hotelach Krakowa
oraz okolic udostępniona jest pod adresem http://www.awf.kraków.pl. Spełnia
ona warunki, jakie zaleca Europejska Komisja Gospodarcza ONZ (z wyjątkiem
warunku dwujęzyczności, który jest w realizacji) .

Ponadto system przygotowany jest do gromadzenia danych o imprezach or-
ganizowanych przez zarejestrowane w bazie biura i inne instytucje. Wbudowa-
na w oprogramowanie metoda wyszukiwania pozwala znaleźć imprezy według
zadanych przez użytkownika warunków. Istnieje możliwość wyszukiwania oma-
wianych danych w Internecie, a także ich aktualizacji.

Wymienione podzbiory danych powiązane są z informacją o:
e regionach turystycznych,
e regionach administracyjnych,
e miejscowościach.
Omawiane bazy są częściąwiększego, zintegrowanego systemu baz danych

przedstawionego na rycinie l.
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Biura podróży Hotele

turystyczne
Obiekty

Ryc. 1. Uproszczony schemat blokowy bazy

Jak wynika z ryciny 1, ważną grupę powiązanych ze sobą wiadomości sta
nowin dane o regionie administracyjnym, regionie turystycznym i miejscowo
ści. Powiązane są one ze sobą na kilka sposobów:

© miejscowość -- region administracyjny,
8 miejscowość -- region turystyczny.

State dotyczące miejscowości, kraju. nu

!;łM; r ń.glob tu,id Atrakcje:miejscaa= Powrót

Typ miejsca:
nuqscolvosc

n
n

BW

M
}Kraje

Polska
Region administracyjny:
Kraków U

B
Regiah Turystyczrjln

Mdopolska

m

Ryc. 2. Dane o położeniu miejscowości

( \lapó#rzę dHe J
  Nazwa iTtiejsca WsP. X Wsp. Y :

 Kraków ł . .::
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Opis miejscowości zawiera więc odnośniki do regionu turystycznego wraz ze
szczegółowym jego opisem i regionu administracyjnego, z ewentualnymi uwa-
gami na jego temat.
Tak określone miejsce opisywane jest w bazie przez jego współrzędne

(a dokładniej przez współrzędne jego środka), nazwę, informację opisowąo do-
wolnej długości, którą nazwano roboczo atrakcjami miejsca, oraz zdjęcie lub
rysunek.

Cały ten zespół informacji o miejscu, jak wynika z ryciny 2, określa każdo-
razowo informacje o hotelach i innych obiektach turystycznych. Biura podróży.
z uwagi na pełnioną przez nie rolę i oczekiwania użytkowników, nie są powiąza-
ne z konkretnym miejscem.

Baza danych o biurach podróży

Dane o biurach podróży (ryc. 3) postanowiono zaprezentować w zwięzłej
postaci, zawierającej unikalnąnazwę skróconą, nazwę pełną adres, kod poczto-
wy, pocztę, telefon, fax, e-mail, krótkie uwagi, oraz 18 podstawowych wielkości
charakteryzujących działalność biura:

Wielkości te zapamiętywane są w postaci logicznej tak/nie. Do celów pre-
zentacyjnych poprzez Internet jest to wystarczające dla odbiorcy do wstępnego
zainteresowania się danym biurem turystycznym. Bliższe informacje uzyska
on poprzez odsyłacze do stron www lub poprzez adres poczty elektronicznej.

Baza danych o ofertach turystycznych biur podróży zawiera informacje o or-
ganizowanych imprezach. Aby umożliwić łatwe wyszukiwanie wprowadzony
został podział na różne kategorie imprez. Gromadzone są takie informacje, jak
czas trwania imprezy, jej koszt, organizator, miejsce i krótka charakterystyka
imprezy. Dzięki powiązaniom z pozostałymi bazami systemu można łatwo okre-
ślić region, w którym jest organizowana impreza, obiekty i atrakcje miejsca,
a także uzyskać informacje o organizatorze imprezy.

1. turystyka krajowa 2. turystyka zagraniczna 3. turystyka specjalistyczna

4. turystyka dla dzieci 5. turystyka przyjazdowa 6. touroperator

7. informacja turystyczna 8. organizacja kongresów 9. pośrednictwo wizowe

10. rezerwacja hotelowa 11. usługi przewodnickie 12. ubezpieczenia

13. wynajem autokarów 14. wynajem samochodów
osobowych

15. sprzedaż biletów autobu
sowych

16. sprzedaż biletów na
promy

17. sprzedaż biletów letni
czych

18. przynależność do izby
turystyki
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Ryc. 3. Widok ekranu aplikacji wprowadzającej dane

Baza danych o hotelach

Dane o hotelach zbierane są w pełniejszej postaci. Zawierają nazwę, adres,
telefon, fax, e'mail, szczegółowe informacje tekstowe, zdjęcie obiektu i informację
o liczbie miejsc noclegowych. T5rp i klasa obiektu zostały skategoryzowane i znaj -
dumą się w tabeli pomocniczej. Informacje o lokalizacji powiązane zostały z miej-
scem, regionami turystycznym i administracyjnym oraz krajem w uprzednio opi-
sany sposób. Ponadto w postaci logicznej tak/nie zawarto szereg wiadomości o:

e standardzie pokoju:

© dostępnych w hotelu udogodnieniach

restauracja kawiarnia drink bar p';nki do pokojów

sala konferencyjna klub -- świetlica wymiana walut

wc umywalka telefon  
łazienka prysznic śniadania w cenie

pokoju
TV satelitarna
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'l)p obiektu przewiduje również inne obiekty turystyczne skategoryzowane
w pomocniczej tablicy:

Pola o istniejących udogodnieniach mają w tym przypadku inne znaczenie,
(obecnie w opracowaniu).

llń Obiekty. hotele...

(ibiektśg$gąl ł g Atl:akęię, obiektu gTi;$1 zdjęcie Qblektu
Powrót

iMackiewicza 1 1 / Pachońskiego a
.Armi Krajowej l l
Fochal
:Raba W hia 499

Centralna 32

Miasto

Z tel.
U

fai:: l a219586

h
e'mail

f h)dzaje pckojówl:
17W ; $okdu If8g !7:Pdój: ;tćlefoR4rń

17 tznywalka w pokoju .J'' Pokój z TV

l 17hzienka w paktu: ]v Pokój z TV sat

l r. prysznic w pokoju J7 Sniodania v/liczone

Klasa.

Ryc. 4. Widok informacji o hotelach w lCrakowie

parking strzeżony udogodnienia dla
inwalidów

psy akceptowane sejf, depozyt

informacja
turystyczna

bilard sala rekreacyjna dancing, disco

solarium sauna fryzjer usługi pralnicze

hotel pensjonat schronisko Hotel

camping pokoje gościnne ośrodek wczasowy dom wycieczkowy

schronisko
młodzieżowe

ośrodek kolonijny ośrodek szkoleniowy dom pracy twórczej

domki turystyczne pole biwakowe inne agroturystyka
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IJdostępnianie i gromadzenie danych

Aktualnie dane o obiektach i biurach podróży z terenu Krakowa gromadzo-
ne są w systemie na podstawie informacji otrzymanych z krakowskiego oddzia-
łu Urzędu Statystycznego. Zarejestrowane zostały w bazie nazwy i adresy wspo-
mnianych wyżej instytucji. Taka metoda pozyskiwania danych zapewnia ich
wiarygodność.

Te podstawowe informacje są uzupełniane danymi pozyskanymi z takich
innych źródeł, jak przewodniki i różnego rodzaju informatory. Przyjęta metoda
gromadzenia danych jest jednak prawidłowa tylko w przypadku informacji, które
nie dezaktualizują się w stosunkowo krótkim czasie.

Jak wspomniano na wstępie, nowe możliwości w tej dziedzinie niesie aktu-
alnie sieć Internet. Obecnie trwają prace nad stworzeniem mechanizmów i opro-
gramowania pozwalającego zainteresowanym umieszczać informacje w oma-
wianym systemie baz. Poprzez wykorzystanie popularnych przeglądarek stron
WWW udostępniona zostanie możliwość redagowania zbieranych informacji
bezpośrednio przez zainteresowanych. Zarejestrowana w ten sposób informacja
będzie umieszczana w bazach systemu.

Eitd: Edił.:;yew: : 'Gp: ,l Ce MdnicdtÓr ',{Łlelp

il l# ' Books"a.Ęs . :h:$31ćó to: IHiii7;=='
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Ryc. 5. Widok informacji o biurach turystycznych Krakowa w przeglądarce WWW
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Taki mechanizm jest niezwykle istotny przy gromadzeniu informacji o orga-
nizowanych przez biurach podróży imprezach. Są one zdobywane w ten sposób
niejako z ,,pierwszej ręki", stając się jednocześnie ogólnodostępnymi w omawia-
nej sieci Internet.
Wspomniane wcześniej przeglądarki stron WWW pozwalają na nieograni-

czone publikowanie informacji. Niewielkie koszty takiego rozwiązania, a także
możliwość łatwego i szybkiego dotarcia do zainteresowanych z aktualną infor-
macja, decydują o jego powodzeniu.
Mając to na uwadze, informacje znajdujące się w omawianej bazie publi-

kowane są w sieci Internet poprzez strony HTML tworzone na ich podstawie
(ryc. 5). Wbudowany system przeglądania pozwala również na proste wyszu-
kiwanie danych.

Planuje się rozwój tej formy o applety, czyli specjalne programy tworzone
w języku Java, pozwalające użytkownikom na generowanie złożonych zapytań
i otrzymywanie atrakcyjniejszych wizualnie raportów -- wyciągów z baz da-
nych. Z uwagi na wymagania prawne w ten sposób dostępne będą tylko infor-
macje w pełni jawne.

Druga metoda publikacji danych, to aplikacje działające na terenie uczelni
i innych jednostek naukowo-badawczych (ryc. 6). Mogą być to również applety
uruchamiane na przeglądarkach Intranetowych, zabezpieczające hasłem moż
liwość pobrania kodowanej informacji lub samodzielne programy w innych ję-
zykach, przygotowujące zbiory danych do analizy statystycznej .

PILOCITURA TU ICY itP.

'lBAVEL' SP.Z:O=O, H

FREGATA TląAVEL

ULSZPITALNA 32
B 31-0ZI KRAKÓW
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.tuyttyka krajowa

toutopetator

turystyka zagraniczna
turystyka specjalistyczne
turystyka przyjazdowa

organizacja kongresów
rezclwacja hotelowe
ubezpieczeniausługi przewodnickb

autokary

bilety autobulsowa
bilety na plamy

bilety lotnicze

Ryc. 6. Samodzielna aplikacja działająca na komputerze PC
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Techniki informatyczne
użyte w pracy

Na obecnym etapie prac dane gromadzone sąjako tablice Paradox, inter-
face dla operatora baz napisano za pomocą programu Delphi 3 Professional
firmy Borland, applety zaś za pomocą JBuilder 2 firmy Borland. Taki wybór
narzędzi podyktowany jest faktem, że na etapie tworzenia aplikacji nie musi
być ona wiązana z konkretnym typem bazy danych, dzięki mechanizmowi do-
stępu do różnych typów baz. Po drugie, narzędzie to pozwala wykroczyć poza
ograniczenia wynikające z charakteru używanej bazy, gdyż jest równocześnie
językiem programowania. Jest to szczególnie istotne przy próbie gromadze-
nia i przetwarzania danych multimedialnych, a takie dane pragniemy w przy-
szłości gromadzić na temat zarejestrowanych obiektów. Wybranie dojrzalsze-
go motoru bazy danych limitowane jest szczupłością środków finansowych i tu
autorzy nie powzięli jeszcze decyzji, natomiast przewiduje się zarówno przy-
stosowanie posiadanych narzędzi zarówno do nowszych wersji, jak i rozbudo-
wę do najpełniejszych zestawów tzw. client -- server, pozwalających na two-
rzenie aplikacji rozproszonych.

Podsumowanie

Prowadzone dotychczas prace w Instytucie 'lxul'ystyki Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Krakowie pozwoliły na utworzenie systemu baz danych
o spójnej konstrukcji i o charakterze otwartym, pozwalającym na późniejsze
przeniesienie na silniejsze platformy. Baza ta jest już udostępniana, a po
uzyskaniu odpowiedniej liczby danych może posłużyć jako materiał do opra-
cowań naukowych. Wykorzystując możliwości jakie niesie sieć Internet pra-
gniemy gromadzić i udostępniać dane o szeroko rozumianych atrakcjach
Krakowa. Międzynarodowy zasięg tej sieci jest doskonałym narzędziem do
propagowania tego typu informacji. Stwarza to również zainteresowanym
biurom podróży i innym instytucjom, duże możliwości zaprezentowania sie-
bie i swojej oferty.

Taka metoda pozyskiwania i udostępnia danych jest w przypadku autorów
traktowana jako zachęta do umieszczania danych w bazie. Dodatkowo dzięki
temu, że udzielający informacji sąniejako bezpośrednio zainteresowani jej udo-
stępnianiem, gwarantowana jest ich większa wiarygodność. Zgromadzone w ten
sposób dane mogą się stać w przyszłości podstawą do szerszych przekrojowych
analiz dotyczących zagospodarowania terenu Krakowa, jak również działalno-
ści i oferty instytucji związanych z tym miastem.
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The Database of Touristics Offices and Hotele in Cracow

This database system contains extensive section of information connected
with tourism. It includes descriptive data of textual and graphic character as
welt as some figures. The system albo takes info account a series of connections
between the gathered data. It is an open system, created by means of modern
computer techniques. The data are partly available on the Internet, whereas
the entire database can be accessed on the premises of the Academy by means
of specialist applications.
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ANALIZA ZATRUDNIENIA l KWALIFIKACJI
KADR TURYSTYCZNYCH W KRAKOWIE

Zygmunt -Kruczehe

Wprowadzenie

Do określenia roli kadry turystycznej w restrukturyzacji gospodarki w Kra-
kowie niezbędne jest zbadanie wielkości i struktury zatrudnienia w branży tu-
rystycznej, (struktura wg stanowisk pracy, wykształcenia, kwalifikacji) oraz
przeprowadzenie analizy potrzeb kadrowych (w zakresie kadry turystycznej ,
hotelarskiej, gastronomii, itp.). Na podstawie tych analiz można dokonać kon-
frontacji istniejącego modelu kształcenia i doskonalenia kadr turystycznych.
Z inicjatywy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w 1997 r. przeprowadzono ta-
kie badania, w których głównymi problemami badawczymi były::
1. określenie wielkości zatrudnienia w gospodarce turystycznej w Krakowie
iw regionie krakowskim; analiza zatrudnienia wg działów gospodarki tury-
stycznej (hotelarstwo, gastronomia, transport, obsługa turystyki, obsługa
atrakcji, kultura i przewodnictwo turystyczne i inne), stanowisk pracy, jed-
nostek terytorialnych.

2. Określenie struktury zatrudnienia wg płci, wieku, wykształcenia, kwalifika-
cji zawodowych, znajomości języków obcych itp.

3. Analiza potrzeb w zakresie zatrudnienia kwalińikowanej kadry turystycznej
w regionie krakowskim.

4. Stan szkolnictwa turystycznego w regionie krakowskim i propozycje jego
dostosowania do potrzeb gospodarki turystycznej

5. Ocena potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego.
W artykule przedstawiono wyniki badań, dotyczące dwóch pierwszych pro-

blemów.

* Instytut 'lhrystyki AWF, Kraków, al. Jana Pawła ll 78
l Badania przeprowadził w 1997 r. na zlecenie Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie zespół

pracowników Instytutu Turystyki AWF w składzie -- Z. Kruczek(kierownik zespdu), M. Abram, D
Prad erą
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Metody badań
e ankieta przeprowadzona wśród pracodawców (wzór w aneksie) -- większość
pracodawców odpowiadała bezpośrednio na pytania zadawane przez ankie-
terów, a jeśli pracodawca nie dysponował w momencie wywiadu kompletny-
mi danymi, wypełnione formularze ankiety przesyłane poczt%
ankieta przeprowadzona wśród przewodników miejskich (w Krakowie),
szacunki zatrudnienia w branżach paraturystycznych (np. handlu, gastrono-
mii, transporcie); podstawą szacowania były uzyskane wyniki badań tereno-
wych. Znając rozkład cech (np. liczebność) w danej branży wnioskowano o całej
zbiorowości.

e
©

Turystyczny rynek pracy

Istotnym wskaźnikiem poziomu rozwoju turystyki jest liczba zatrudnionych
w usługach turystycznych'. Określenie dokładnej liczby miejsc pracy w turysty-
ce napotyka na duże trudności, związane z następującymi faktami: turystyka
jako dziedzina interdyscyplinarna nie tylko tworzy miejsca pracy dla ludzi bez-
pośrednio związanych z działalnościąturystyczną, lecz kreuje również dużąliczbę
różnorodnych miejsc pracy w innych gałęziach, związanych z turystykąbezpo-
średnio lub pośrednio. Dużo miejsc pracy zajmują pracownicy sezonowi i za-
trudniani w niepełnym wymiarze godzin, a statystyki ujmują najczęściej pra-
cowników pełnozatrudnionych'. W krajach OECD zatrudnienie w gospodarce
turystycznej traktuje się w sposób ,,rozszerzony". J. Heytens wyodrębnia trzy
kategorie zatrudnionych w turystyce:

a) bezpośrednio związanych z działalnością turystyczną;;
b) związanych z produkcjąturystyczną;
c) pośrednio związanych z turystyka;, np. produkcja rolna'
Według danych WTCC w 1995 r. w turystyce zatrudnionych było w skali świata

212 mln osób, co oznacza, że co dziesiąta osoba pracowała w usługach turystycz-
nych (l0,7%). Przewiduje się, że do 2005 globalne zatrudnienie w branży tury-
stycznej osiągnie poziom 338 mln osób. Obrazowo mówiąc w każdej sekundzie
przybywa na świecie l miejsce pracy w turystyce;. Przewiduje się, że w najbliż-
szej dekadzie turystyka kreować będzie co roku 5,5 mln nowych miejsc pracy.

2 Pod uwagę bierze się zatrudnienie nie tylko w bezpośredniej obsłudze turystów ale iw dzie-
dzinach pokrewnych, np. gastronomii, transporcie, rozrywce itp.

3 J. Kruczała, B. Guzik, Zeorefyczne problemy zatrt dnienża w gospodarce łurysZycznd. W:
IMarunhi rozwaga tu?ystyhi w Arabowie. Zeszyty Naukowe AE, Kraków 1991, s. 6 i dalsze,

' J. Heytens, Łes e#bEs du tourisme dana Zes days en Dole de deueZoppmement. Implications
economiques, financieres et sociales. Aix en Provence, Uniw. d'Aix Marseille 1974.

5 'lYavel & Tourism's. Economic Perspecfiue. A Special Report from the World 'lYavel & To-
urism Council.(WTTC), January 1995.



ANALIZA ZATRUDNIENIA l KWALIFIKACJI KADR 37

Wielkość i struktura zatrudnienia w turystyce w Polsce
Jednym z największych problemów natury metodologicznej jest określenie

siatki zawodów, które można nazwać turystycznymi. GUS w systemie sprawoz-
dawczości zwanym REGONEM ujmuje niestety tylko osoby zatrudnione w jed-
nostkach zgrupowanych w branży ,,kultura fizyczna i turystyka" (882), co nie
wyczerpuje wcale listy zawodów uważanych za turystyczne w innych krajach.
Poza tą sprawozdawczością pozostająpracownicy zatrudnieni w usługach para-
turystycznych, np. w transporcie, czy w gastronomii pozahotelowej, w znacznej
mierze nastawionych na obsługę turystów. Według takich danych, pomijających
jednostki liczące poniżej 5 osób, wielkość zatrudnienia w turystyce w 1992 r.
oceniano na 83,6 tys. osób'. Jeżeli w tym czasie w całej gospodarce zatrudnio-
nych było 14,7 mln osób, to wskaźnik zatrudnienia w turystyce dla Polski wy-
niósłby zaledwie 0,56%. Jest to wartość co najmniej dziesięciokrotnie zaniżona.
W 1991 r. GUS po raz pierwszy ujął w sprawozdawczości jednostki sektora pry-
watnego (z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą),
a od 1992 r. również jednostki małe zatrudniające do 5 osób.

Od 1993 roku GUS wprowadził EuropejskąKlasyHlkację Działalności(EKD) .
Turystyka została tutaj ujęta w grupach ,,hotele i restauracje" oraz ,,transport,
gospodarka materiałowa i łączność" (grupa 6330), dodatkowo w grupie ,,O" wyka-
zano zatrudnienie w organizacjach społecznych. Przeciętne zatrudnienie podane
jest łącznie z pracującymi za granicą. Według systemu EKD zatrudnienie w tury-
styce w Polsce w 1994 r. wyniosło około 200 tys. osób, co stanowi 1,3% wszystkich
zatrudnionych w 1994 r. Jak widać, zatrudnienie obliczone metodą EKD dla tury-
styki jest prawie 2,5-krotnie większe od wykazanego za pomocą REGON-u.

Według satelitarnego rachunku przeprowadzonego eksperymentalnie przez
GUS' w 1998 r., szacuje się, że w Polsce w turystycznych rodzajach działalności
zatrudnionych było ponad 9% ogółu pracujących w kraju. Stanowi to 985 tys.
osób, z czego ponad 30% to zatrudnieni w transporcie, niecałe 20% w dziale
hotele i restauracje. 'lylko 5,5% przypada na agencje podróży, pilotów i prze-
wodników. W rekreacji, kulturze i sporcie zatrudnienie znalazło około 15% osób
związanych z branżą turystyczną.

Wielkość i struktura zatrudnienia
w gospodarce turystycznej w Krakowie

W latach dziewięćdziesiątych odnotowano w Polsce znaczny rozwój gospodarki
turystycznej. W tym okresie powstało w Krakowie koło 200 prywatnych biur podró-
ży. Są to małe jednostki, najczęściej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, pro-

6 Rocznik statystyczny GUS, Warszawa
Eksperymentalny rachunek satelitarny. GIJS., Departament Wmunków Zycia, Warszawa 1998
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wadzące działalność w zakresie przewozów turystycznych, wizowania paszportów,
rzadziej dysponujące własnąbaząnoclegową. świadcząwięc one najczęściej usługi
pośrednictwa. Rozwinięte zostały usługi hotelowe, gastronomiczne, handlowe, re-
kreacyjne i rozrywkowe. W 1998 r. na bazę noclegową składało się prawie 14 tys.
miejsc noclegowych w 74 obiektach, co tworzyło znaczny rynek pracy. W tych pod-
stawowych dla obsługi turystyki jednostkach pracuje najwięcej osób.

Tabela 1. Liczba zatrudnionych w gospodarce turystycznej
na terenie miasta Krakowa w 1997 roku

Zródło: badania i szacunki własne, + piloci i przewodnicy są zatrudniani na umowy-zlecenia

[] Badania

[] Szacune k

"/

Ryc. 1. Liczba zatrudnionych w gospodarce turystycznej
na terenie miasta Krakowa w 1997 roku

Źródło: badania własne.

Lp. Sektor turystyki
Na pełnym
etacie

W niepełnym
wymiarze

Razem Szacunek

1. hotele 1502 237 1739 3200

2. biura podróży 568 179 747 L500

3. gastronomia 1095 165 1260 5000
4. atrakcje 1131 196 L327 1600
5. transport       5600

6. kadra kontraktowa
(przewodnicy, piloci)+     1000 4000

7. organizacje społeczne
i administracja       100

8. handel       5000
9. Razem 4296 777 6073 26000
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Poważną rolę w obsłudze ruchu turystycznego odgrywa kadra kontraktowa,
którą tworzą przewodnicy i piloci wycieczek. Kadra ta liczy około 1000 prze-
wodników i około 4000 pilotów wycieczek zagranicznych'. Liczbę osób zawodo-
wo czynnych, tj. oprowadzających czy pilotujących wycieczki można oszacować
na około 1000.

W badanych obiektach zatrudnienie w turystyce zostało określone na poziomie
około 6000 osób. Biorąc pod uwagę pozostałe obiekty nie objęte z różnych powodów
ankietowaniem, dokonano szacunkowego obliczenia zatrudnienia w całej branży
turystycznej. Znając liczbę jednostek w danej branży i wyniki uzyskane w przeba-
danych obiektach oszacowano wartości dla całej branży. Wyniki szacunków przed-
stawiono w tabeli l. Oprócz hotelarstwa, biur i agencji podróży, a także atrakcji
turystycznych wzięto pod uwagę działy gospodarki pośrednio związane z turysty-
ka;, zaliczając na jej konto domniemane liczbę zatrudnionych (np. w transporcie
20%, w gastronomii pozahotelowej 50%, w handlu 20%). Te wartości procentowe są
dyskusyjne i winny być zwery$ikowane w trakcie badań szczegółowych.
Zestawione w ostatniej kolumnie tabeli 4 szacunkowe wartości zatrudnie-

nia w branży turystyka w Krakowie pozwalają określić jego wielkość na pozio-
mie około 26 tysięcy osób, co stanowi około 8% wszystkich zatrudnionych w tym
mieście. Cała turystyka w Krakowie daje więcej miejsc pracy niż największy
zakład przemysłowy Krakowa -- Huta im. Sendzimira.

Struktura zatrudnienia w turystyce w regionie krakowskim

W badanych obiektach stwierdzono, że praca w turystyce jest sfeminizowa-
na, gdyż 64,5% zatrudnionych stanowiąkobiety.

Biorąc pod uwagę wiek zatrudnionych w branży turystycznej można stwier-
dzić, ze mamy do czynienia raczej z kadra młodą dwie trzecie badanych to oso-
by do 40 roku życia. Stosunkowo mało zatrudnionych jest w branży turystycz-
nej osób starszych, tj. mających ponad 60 lat. Najliczniej reprezentowany jest
przedział wiekowy od 31 do 40 lat.

Tabela 2 zawiera informacje o strukturze wykształcenia. Wśród badanych
osób najwięcej jest osób z wykształceniem zawodowym średnim (prawie jedna
trzecia badanych) i średnim ogólnokształcącym (czyli w zasadzie bez przygoto-
wania zawodowego). Znaczny odsetek (16%) stanowią osoby z wykształceniem
podstawowym, zatrudniane na stanowiskach nie wymagających kwalifikacji.

Osoby legitymujące się kierunkowym wykształceniem w zakresie zawodów
turystycznych najczęściej mają tytuł technika gastronomii i technika hotelar-
stwa. Stosunkowo mniej rozpowszechniony jest dyplom technika obsługi ruchu

; Według danych Instytutu Turystyki AWF opartych na komputerowym rejestrze pilotów i prze
wodników turystycznych, sporządzonym dla UKFiT. 1998 r.
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turystycznego. Tylko 5% osób ma kwali6lkacje magistra turystyki, tyle samo
stwierdzono geografów ze specjalizacją ,,geografia turyzmu". Nieco więcej za-
trudniono magistrów ekonomii o specjalizacji turystyka.

do65

od 51 do 60 lat
12%

od 19 do 24 lat
12%

od 41 do 50 lat
23%

'M od 25 do 30 lat
20%

od 31 do 40 lat
28%

Ryc. 2. Struktura zatrudnionych w turystyce wg wieku
Zródło: badania własne.

Tabela 2. Struktura zatrudnionych w turystyce na terenie Krakowa, wg wykształcenia

Zródło: badania własne

Tabela 3. Zatrudnienie kadry z wykształceniem kierunkowym w turystyce na terenie Krakowa

Zródło: badania własne

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

niepełne podstawowe 9 0,20
podstawowe 714 16,11
średnie zawodowe 1468 33.13

średnie ogólnokształcące 781 17.63

policealne 340 7.67

wyższe zawodowe 202 4.56

wyzsze 657 14,83
Razem 4431 100.00

Wyszczególnienie
Kraków

liczba 9

technik obsługi ruchu turystycznego 116 15.80

technik hotelarz 225 30.65

technik gastronomii 259 35,29

magister turystyki 35 4.77

magister ekonomii o specjalności turystyka 53 7,22

magister geografii o specjalności turystyka 38 5.18

studia podyplomowe z turystyki 8 1,09
Razem 734 LO0.00
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Więcej niż połowa zatrudnionych w szeroko pojmowanej branży turystycz-
nej nie zna żadnego języka obcego, l język zna co czwarty pracownik, a około
22% zna dwa lub więcej języki obce.

Tabela 4. Znajomość języków obcych w kadrze turystycznej na terenie Krakowa

Zródło: badania własne

Najbardziej rozpowszechniony jest język angielski(4(b%) i rosyjski(27%).
Na trzeciej pozycji znajduje się język niemiecki(20%) przód hancuskim i wło-
skim. Lata dziewięćdziesiąte sprzyjały upowszechnieniu znajomości języka an-
gielskiego, traktowanego jako standard w światowej turystyce. Znaczna liczba
osób znająca język rosyjski związana jest z minioną epokąPblski Ludowej i przy-
musowym nauczaniem tego języka.

Najwiecej osób zatrudnionych w jednostkach turystycznych legitymowało
się dodatkowymi uprawnieniami pilota wycieczek zagranicznych (40%) i infor-
matora turystycznego. Liczba osób mających uprawnienia kasjera walutowego
(16%) przewyższała liczbę przewodników turystycznych.

Tabela 5. Znajomość języków obcych u pracowników branży turystycznej na terenie Krakowa
(wg rodzajów języków)

Zródło: badania własne

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

nie zna języków obcych 1989 53.54
zna l język 908 24.44
zna 2 języki 659 17,74
zna 3 języki 127 3.42
zna 4 języki 18 0.48
zna więcej niż 4 języki 14 0.38
Razem 3715 100.00

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

angielski 897 40.32
niemiecki 451 20.27
włoski 52 2,34
rosyjski 609 27.34
francuski 168 7.56
hiszpański 18 0.81
inne 30 1.36
Razem 2225 100.00
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Tabela 6. Posiadanie dodatkowych uprawnień wśród krakowskiej kadry turystycznej
na terenie regionu krakowskiego

Zródło: badania własne

Zatrudnienie w biurach i agencjach podróży

Badania ankietowe zostały przeprowadzone w 144 podmiotach, które zare-
jestrowały swoją działalność, podając turystykę jako działalność podstawową
na dzień 30 września 1995 r.

Na dzień dzisiejszy 20 biur zawiesiło lub zmieniło charakter działalności,
kolejnych 14 biur odmówiło udzielenia informacji na temat zatrudnionej kadry,
22 biura nie zwróciły ankiety, stąd w niniejszym opracowaniu opierać się bę-
dziemy na wynikach prezentowanych przez 88 biur podróży.

W krakowskich biurach podróży zatrudnionych jest łącznie około 740 pra-
cowników na różnych stanowiskach. Zdecydowanąwiększość, bo 75% stanowią
osoby zatrudnione w pełnym wymiarze godzin pracy. Wiele biur zatrudnia pra-
cowników sezonowych w charakterze pilotów lub przewodników, lub do obsługi
biura, w okresie największego nasilenia ruchu turystycznego.

Zdecydowanie ponad połowę zatrudnionych w branży turystycznej w Kra-
kowie stanowią kobiety.
Jeżeli chodzi o strukturę wieku pracowników branży turystycznej, to naj-

liczniej reprezentowana jest grupa w przedziale od 25 do 40 roku życia -- stano-
wi ją niemal 50% zatrudnionych. Kolejną dużą grupę stanowi przedział wieku

Tabela 7. Liczba zatrudnionych w biurach turystycznych na terenie Krakowa

Zródło: badania własne

Wyszczególnienie
Kraków

liczba 1 %

przewodnik turystyc!
67 12.96

informator turyn! 111 21.4'/

akwizytor IATTA 34 6,5'/

pilot wyciecą 207 4U.U4

kasjer walutowy 87 L6.83

inne 1] 2.13

Razem 517 1 1uo,uu

Wyszczególnienie
Kraków

na pełnym etacie 561 75.81

w niepełnym wymiarze : 179 24.16

Razem 740 100.00
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od 41 do 50 lat, a jest to około 19% pracowników. Zatrudnionych w wieku do 24
lat jest łącznie około 10%, co może być uzasadnione tym, iż w tym wieku młodzi
ludzie najczęściej zdobywająjeszcze wykształcenie.

Tabela 8. Struktura zatrudnionych w biurach tura,stycznych na terenie Krakowa wg płci

Zródło: badania własne.

Osoby powyżej 61 roku życia stanowią niewielki procent (około 1,4%). Sto-
sunkowo mała liczba osób w tym przedziale wiekowym wiąże się z charakterem
zatrudnienia. Praca w branży turystycznej wymaga bowiem często dużej ilości
czasu, częstego przedłużania czasu pracy, szczególnie w okresie sezonu, a także
we wszelkich sytuacjach awaryjnych. Osoby starsze przeważnie nie wytrzymu-
ją takiego napięcia psychicznego i obciążenia fizycznego.

Tabela 9. Struktura zatrudnionych w biurach turystycznych na terenie Krakowa wg wieku

Zródło: badania własne

Struktura wykształcenia pracowników krakowskich biur podróży przedsta-
wia się następująco: około 35% pracowników posiada wyższe wykształcenie,
a około 55% -- wykształcenie średnie. Niecałe 10% osób zatrudnionych w biu-
rach turystycznych Krakowa posiada wykształcenie niepełne podstawowe lub
podstawowe, co nie jest zjawiskiem niepokojącym, gdyż badano ogół zatrudnie-
nia w branży turystycznej, a przecież w każdym przedsiębiorstwie istnieją sta-
nowiska nie wymagające szczególnych kwalinlkacji ani uprawnień.

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

męzczyzm 211 28,5
kobiety 429 58,0
brak odpowiedzi 100 L3,5
Razem 740 100,0

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

do 19 1at 4 0,54
od 19 do 24 lat 68 9,19
od 25 do 30 lat 183 24,73
od 31 do 40 lat 180 23,32
od 41 do 50 lat 140 18,92
od 51 do 60 lat 41 5,54
od 61do 65 lat 4 0,54
ponad 65 lat 6 0,81
brak odpowiedzi 114 15,41
Razem 740 100,00
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Tabela 10. Struktura zatrudnionych w biurach turystycznych na terenie Krakowa
wg wykształcenia

Źródło: badania własne

Tabela 11. Zatrudnienie kadry z wykształceniem kierunkowym w biurach turystycznych
na terenie Krakowa

Zródło: badania własne

Wśród badanych 600 pracowników zatrudnionych na różnych stanowiskach
około 30% posiada wykształcenie kierunkowy, z czego 50% posiada uprawnie-
nia różnego typu szkół średnich, a pozostałe 50% dyplomy wyższych uczelni.
Jedną czwartą uprawnień stanowią uprawnienia magistra turystyki, uzy-

skiwane w niektórych akademiach wychowania fizycznego, a kolejnych 23% to
uprawnienia technika obsługi ruchu turystycznego, zdobywane po ukończeniu
pomaturalnych studiów zawodowych. Podobnąwielkość stanowiąuprawnienia
nadawane przez inne wyższe uczelnie na kierunkach geograńa i ekonomia, gdzie
wybierana jest specjalizacja turystyczna. Dyplomem technika hotelarstwa legi-
tymuje się kolejnych prawie 20% badanych.

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

niepełne podstawowe 4 0,54

podstawowe 52 7,03
średnie zawodowe 125 16.90

średnie ogólnokształcące 125 16,90

policealne 92 12,43

wyższe zawodowe 44 5,94

wyzsze 175 23,64

brak odpowiedzi 123 16.62
Razem 740 100.00

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

technik ort 45 23,08
technik hotelarz 38 19,46

technik gastronomii 5 2,56
magister turystyki 47 24,10

licencjat z turystyki 7 3,58

magister ekonomii o specjalności turystyka 26 13,33

magister geografii o specjalności turystyka 22 11,28

studia podyplomowe z turystyki 5 2,58
Razem 195 100.00
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Mało osób posiada podyplomowe studia w zakresie turystyki, co spowodo-
wane jest brakiem możliwości ukończenia tego typu studiów.

Znajomość języków obcych wśród pracowników turystyki w Krakowie jest
dość zróżnicowana. Około 1/5 nie zna żadnego języka obcego. Prawdopodobnie
wśród tych osób wiele jest takich, które znająjeden język obcy, jednak nie jest to
znajomość wystarczająca. Duża część pracowników zna l język obcy (około 29%),
a 22% zna 2 języki obce.

Tabela 12. Znajomość języków, obcych w biurach tur) etycznych na terenie Krakowa

Zródło: badania własne

Największą popularnością cieszy się język angielski, którym posługuje się
prawie 40% pracowników turystyki. Kolejnych 25% zatrudnionych zna język
rosyjski, około 20% -- język niemiecki, a około 10% posługuje się językiem
francuskim. Wydaje się, że stopień znajomości poszczególnych języków obcych
związany jest nie tyle z wielkością ruchu turystycznego z poszczególnych kie-
runków, co z popularnościątych języków w szkołach średnich. a także W szko-
łach wyższych.

Osoby znające język włoski stanowią około 4%, co łączy się z wprowadza-
niem tego języka do programu nauczania w szkołach średnich i wyższych w ostat-
nich latach. Popularność języka hiszpańskiego wzrasta dopiero od ostatnich 2 --
3 lat, stąd niewielka jego znajomość wśród pracowników turystyki(jedynie oko-
ło. 1,5%). 'llu można jednakże zauważyć wzrost popularności nauczania tego
języka, występującyjednocześnie ze wzrostem zainteresowania tym krajem jako
kierunkiem wyjazdów wakacyjnych.

Pozostałe języki, określone jako ,,inne", których znajomościąwykazało się 8
osób, to: szwedzki(2 osoby), serbo-chorwacki(2 osoby), hindi, czeski, bułgarski,
arabski. Pojawienie się takich właśnie języków uzasadnione jest najczęściej
ukończeniem studiów filologicznych.

Wyszczególnienia Kraków
liczba l oy"

nie zna języków obcych 150 2n R
zna l język 21] 28 5
zna 2 języki 165 22 R
zna 3 języki 34  
zna 4 języki 8 ].]

zna więcej niż 4 języki 12 1 .6
brak odpowiedzi 160 2].6
Razem 580 ] oo.on
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Tabela 13. Znajomość języków obcych u pracowników biur turystycznych na terenie Krakowa
(wg rodzajów języków)

Zródło: badania własne.

Około połowa pracowników biur podróży posiada różnego typu dodatkowe
uprawnienia turystyczne. Ponad 55% pracowników ma uprawnienia pilota wy-
cieczek zagranicznych. Jest to niewątpliwie bat'dzo wygodna sytuacja, gdyż biu-
ra takie nie muszą poszukiwać do pracy przy obsłudze imprez osób z zewnątrz,
a poza tym pracownik, który daną imprezę przygotował ma możliwość spraw-
dzenia w rzeczywistości warunków, w jakich ta impreza się odbywa, a także
zebrania materiałów i informacji na przyszłość.

Mniej więcej taki sam procent stanowiąuprawnienia przewodnickie i upraw-
nienia kasjera walutowego. 'l.nudno jest dziś stwierdzić ile z tych uprawnień
zostało badanych w ostatnim czasie, a także ile z nich jest niezbędnych do pracy
w chwili obecnej.
Jako ,,inne" dodatkowe uprawnienia pojawiły się: wychowawca kolonijny

i instruktor narciarski. Trudno ustalić na ile uprawnienia te wykorzystywane
są w ich pracy w branży turystycznej.

Tabela 14. Posiadanie dodatkowych uprawnień wśród pracowników biur podróży
na terenie regionu krakowskiego

Zródło: badania własne

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

angielski 244 38.96

niemiecki 122 19.49

włoski 24 3,83

rosyjski 16] 25.72

francuski 62 9.90

hiszpański 8 1.28

  5 0.80

Razem 628 100.00

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

przewodnik turystyczny 39 12.00

informator turystyczny 28 8.62

akwizytor IATTA 34 l0,46

pilot wycieczek zagranicznych L82 56.00

kasjer walutowy 41 12.62

inne L 0.31

Razem 325 100.00
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Zatrudnienie w krakowskim hotelarstwie

Badania ankietowe przeprowadzono we wszystkich obiektach hotelowych
na terenie miasta Krakowa. Niestety, nie we wszystkich uzyskano odpowiedzi,
nie wszystkie ankiety były kompletne. W sumie pod uwagę przy obliczeniach
wzięto 44 obiekty, tj. dwie trzecie obiektów hotelowych na terenie miasta. Na
podstawie tych ankiet przedstawiono niżej zatrudnienie ijego strukturę w kra-
kowskim hotelarstwie.

Tabela 15. Liczba zatrudnionych w obiektach hotelowe'ch na tel'ecie Krakowa

Zródło: badania własne

W badanych obiektach -- na podstawie ankiet -- określono wielkość za
trudnienia na 1650 osób. Większość zatrudnionych osób pracuje na pełnym eta
cie (87%). Biorąc pod uwagę wielkość obiektów, z których nie otrzymano da
nych, można określić wielkość zatrudnienia w hotelach na około 3200 osób.

Tabela 16. Struktura zatrudnionych w obiektach hotelowych na terenie l<rakowa wg płci

Zródło: badania własne

Podobnie jak w całej branży turystycznej, wśród hotelarzy przeważają ko-
biety (dwie trzecie osób w badanych obiektach). Swiadczy to o znacznej femini-
zacji zawodu hotelarza.

Struktura zatrudnienia wg wieku nie odbiega specjalnie od danych dla całej
branży. Najwięcej, bo jedna trzecia osób mieści się w przedziale wiekowym od
31 do 40 lat, dość dużo, bo 23% to osoby w sile wieku (41 50 lat), czyli do-
świadczona kadra hotelarska.
W hotelarstwie krakowskim najwięcej zatrudnionych osób ma wykształce-

nie zawodowe (ponad 35%) i podstawowe (21%). Mniej niż w całej branży tury-
stycznej odnotowano tu osób z wyższym wykształceniem (tylko 10%).

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

na pełnym etacie 1494 87,82
w niepełnym wymiarze 201 12,18
Razem L650 LO0,00

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

męzczyznt 603 36,5
kobiety 1007 63,5
Razem 1650 100,0
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Tabela 17. Struktura zatrudnionych w obiektach hotelowych na terenie Krakowa
wg wieku

Zródło: badania własne

Tabela 18. Struktura zatrudnionych w obiektach hotelowych na terenie Krakowa
wg wykształcenia

Zródło: badania własne

Zgodnie z przewidywaniem wśród hotelarzy najwięcej jest osób legitymują-
cych się uprawnieniami technika hotelarstwa i technika gastronomii. Stosun-
kowo mało odnotowano tutaj osób z wykształceniem wyższym kierunkowym,
np magistrów turystyki czy mgr ekonomii, geografii etc.

Połowa zatrudnionych w hotelarstwie nie zna żadnego języka obcego; doty-
czy to przede wszystkim służb pięter, konserwatorów itp. Jedna czwarta za-
trudnionych zna tylko jeden język, a prawie 20% dwa języki obce.

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

do 19 lat 7 0,42
od 19 do 24 lat 127 7,70
od 25 do 30 lat 205 L2,42
od 31 do 40 lat 498 30,18
od 41 do 50 lat 375 22,73
od 51 do 60 lat 209 12,67
od 61do 65 lat 24 L,45
ponad 65 lat 11 0,67
brak odpowiedzi 194 11,76
Razem 1650 100,00

Wyszczególnienie
]l;raków

liczba %

niepełne podstawowe 4 0,24
podstawowe 344 20,85
średnie zawodowe 512 31,01
średnie ogólnokształcące 186 11,28
policealne 155 9,39
wyższe zawodowe 46 2,79
wyzsze 101 6,12
zasadnicze zawodowe 91 5,53
brak odpowiedzi 211 12,79
Razem L650 100,00
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Tabela 19. Zatrudnienie kadry z wykształceniem kierunkowym w hotelach na terenie Krakowa

Zródło: badania własne.

Tabela 20. Znajomość języków obcych w kadrze hotelowej na terenie Krakowa

Zródło: badania własne.

Tabela 21. Znajomość języków obcych w kadrze hotelowej na terenie Krakowa
(wg rodzajów języków)

Zródło: badania własne

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

technik obsługi ruchu turystycznego 62 L6.49
technik hotelarz 158 42.02
technik gastronomii 95 25.7
magister turystyki 22 5.85
magister ekonomii o specjalności turystyka 25 6.65
magister geografii o specjalności turystyka 8 2. ] 3
studia podyplomowe z turystyki 2 0.53
Razem 376 100.00

Wyszczególnienie Kraków
  liczba 1 %
nie zna języków obcych 658 39.88
zna l język 342 20.73
zna 2 języki 248 15.03
zna 3 języki 53 3.2]
zna 4 języki 8 0.48
zna więcej niż 4 języki 4 0.24
brak odpowiedzi 337 20.43
Razem 1650 100.00

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %
angielski 296 35.88
niemiecki 164 19.88
włoski 17 2.06
rosyjski 296 35.39
francuski 48 5.82
hiszpański 5 0.6]
inne 3 0.36
Razem 825 100.00
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Tabela 22. Posiadanie dodatkowych uprawnień turystycznych przez kadrę hotelarską
na terenie Krakowa

Zródło: badania własne

Hotelarzy cechuje znajomość języków obcych. W jednakowych stopniu zna-
jąoni język angielski i rosyjski, a opanowanie pozostałych języków jest podobne
do rozkładu w całej badanej populacji pracowników turystyki.
Wśród pracowników hoteli najbardziej rozpowszechniony jest tytuł infor-

matora turystycznego i kasjera walutowego, co jest uzasadnione potrzebami
eksploatacyjnymi obiektów. Mniej tutaj niż w całej branży pilotów wycieczek
zagranicznych i przewodników turystycznych.

Zatrudnienie w krakowskiej gastronomii

Badania ankietowe przeprowadzono we wszystkich ważniejszych obiektach
gastronomicznych na terenie regionu krakowskiego. W sumie pod uwagę przy
obliczeniach wzięto 122 obiekty. Na podstawie tych ankiet przedstawiono za-
trudnienie ijego strukturę w krakowskiej gastronomii.

W 117 lokalach gastronomicznych w Krakowie pracują 1232 osoby, tj. śred-
nio około 10 osób na l lokal. Większość zatrudnionych w gastronomii pracuje na
pełnych etatach (87,01%). W niepełnym wymiarze zatrudnionych jest 160 osób,
co stanowi 12,99% ogółu zatrudnionych. W badanych obiektach na terenie re-
gionu krakowskiego, na pełnym etacie zatrudnionych jest 86,9% (13,1% w nie-
pełnym wymiarze).

Praca w gastronomii jest sfeminizowana, prawie 70% zatrudnionych zarów-
no w Krakowie, jak iw regionie krakowskim to kobiety. Zatrudniane są głównie
w zawodach kelnerskich i pomocy kuchennych.

Większość kadry pracującej w gastronomii w Krakowie to ludzie młodzi;
w trzech pierwszych przedziałach wieku tj. od 19 do 30 lat mieszczą się pra-
wie dwie trzecie zatrudnionych. Pracownicy w tym przedziale wiekowym sta-

Wyszczególnienie
Kraków

liczba %

przewodnik turystyczny 20 12.27

informator turystyczny 81 49.69

akwizytor IATTA 0 0,00

pilot wycieczek zagranicznych 16 9.82

kasjer walutowy 42 25,77

inne 4 2,45

Razem 163 100.00



ANALizA ZATRUDNIENIA i KwaLiFiKACJI mR. 51

nowin ponad 60% zatrudnionych. Osoby w wieku od 30 do 60 lat stanowią
prawie 30% zatrudnionych. Stosunkowo mało jest osób starszych, tij. powyżej
60 roku życia.

Pracownicy krakowskiej gastronomii najczęściej mają wykształcenie śred-
nie zawodowe (ponad 45%) i średnie ogólnokształcące (około 30%). Mało jest
kadry z wykształceniem wyższym (4%), ale też nie zarejestrowano osób z wy-
kształceniem niepełnym podstawowym. 14% stanowiąosoby z wykształceniem
podstawowym. Osoby z wykształceniem policealnym, zawodowym i wyższym
zawodowym, stanowią w sumie około 10% całości zatrudnionych. W regionie
krakowskim (z wyjątkiem Krakowa), pracownicy gastronomii mają przeważnie
wykształcenie średnie zawodowe(57,14%).

Ryc 3. Struktura zatrudnionych w obiektach gastronomicznych na terenie miasta Krakowa
wg wykształcenia

Zródło: badania własne.

Zdecydowana większość zatrudnionych w krakowskiej gastronomii(77,45%)
posiada tytuł technika gastronomii. Prawie 14% ma wykształcenie kierunko-
we -- technik hotelarz. Kadra posiadająca tytuł magistra turystyki stanowi nie-
całe 3%, a magistra geografii o specjalności turystyka niewiele ponad 2%. 'rb,tu-

'q



52 ZYGMUNT KRUCZEK

łem technika obsługi ruchu turystycznego legitymuje się prawie 4% badanych.
Osoby posiadające licencjat z turystyki i tytuł magistra ekonomii o specjalności
turystyka razem stanowiąokoło 1,5%.

Połowa osób zatrudnionych w krakowskiej gastronomii nie zha w ogóle
języków obcych. Jedna czwarta zatrudnionych zna dwa języki.obce. Znajo-
mość języków obcych najbardziej pożądana jest wśród kadry kierowniczej, bar-
manów i kelnerek. Zatrudnieni w badanych obiektach poza Krakowem prze-
ważnie nie znająjęzyków obcych (64,71%). Znajomość jednego języka dekla-
ruje 23,53% badanych.

zna więcej niż 4 języki

zna 4 języki

zna 3 języki

zna 2 języki

zna l język

nie zna języków obcych

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Ryc. 4. Znajomość języków obcych wśród zatrudnionych w gastronomii
na terenie Krakowa (%)

Zródło: badania własne.

Wśród znanych języków obcych na pierwszy plan wybija się język angielski.
Znajomość jego potwierdza prawie 50% badanych. Na drugim miejscu znajduj e
się język niemiecki (24,03%).. Językiem rosyjskim i francuskim posługuje się
prawie 25% badanych. Pozostałymi językami, wśród których można wyróżnić
włoski i hiszpański, posługuje się około 1,5%. Poza Krakowem badani najczę-
ściej wymieniali język angielski(37,5%), rosyjski(37,5%) i niemiecki(25%)

Kadra gastronomiczna najczęściej posiada uprawnienia pilota wycieczek
zagranicznych (28,57%), przewodników turystycznych (19,06%) czy kasjerów
walutowych (19,05%). Niecałe 10% ma uprawnienia informatora turystyczne-
go. W stosunku do ogółu badanych jest to jednak znikoma liczba osób legitymu-
jących się określonymi uprawnieniami.

Zatrudnienie w obsłudze. atrakcji turystycznych

Badania zatrudnionych w obsłudze i prowadzeniu ati'akcji turystycznych
ograniczono do placówek muzealnych nljasta lŚlrakowa. Przykładowo wzięto pod
uwagę jeden teatr i jedną placówkę związaną z wystawami artystycznymi. Po-
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niżej zestawiono obiekty i placówki, w których przeprowadzono badania ankie-
towe. W wypadku Muzeum Narodowego, Historycznego Miasta Krakowa czy
Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu dane zawarte w ankietach dotyczą
wszystkich jednostek podległych tej Dyrekcji.

Nhżlwd jednostki
l
2

3

4
5.
6.

7.

8.

9.
0.

l

Biuro Wystaw Artystycznych
Muzeum Etnograficzne
Muzeum Historii Fotografii
Muzeum Historyczne
Muzeum Lotnictwa
Muzeum Narodowe
Muzeum Pamięci Narodowej
Muzeum IJJ Collegium Maius
Teatr STU
Zamek Królewski na Wawelu
Muzeum Zup dolnych w Wieliczce

l
l

W badanych obiektach zatrudnionych było w sumie 1221 osób, w zdecydo
wanej większości na pełnych etatach. Praca w tym sektorze jest mniej sfemini
zowana niż w innych działach, zatrudnionych jest tu 43% mężczyzn.

Tabela 23. Liczba zatrudnionych w sektorze ,.atrakcje turystyczne" na terenie Krakowa

Zródło: badania własne

Tabela 24. Struktura zatrudnionych w sektorze ,,atrakcje turystyczne" na terenie Krakowa

Zródło: badania własne

Wyszczególnienie Kraków
liczba l ou

na pełnym etacie 1036  
w niepełnym wymiarze 185  
Razem 122]  

Wyszczególnienie
Kraków

liczba 1 %
męzczyżm 460 43 2R
kobiety 604 56 77
brak odpowiedzi    
Razem 1064 i r)n nn
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Pod względem wiekowym pracownicy działu atrakcji to raczej ludzie w si-
le wieku, więcej tu osób starszych powyżej 60 roku życia (ponad 9%) niż
młodzieży. Najliczniej reprezentowane są przedziały wiekowe od 41 do 50 lat
i od 31 do 40 lat.
W dziale atrakcji dużo osób ma wykształcenie wyższe (co trzecia osoba).

Drugągrupę stanowiąosoby z wykształceniem podstawowym (23%) i z wykształ-
ceniem średnim zawodowym.
W dziale atrakcji nie zatrudnia się wymienianych wcześniej kadr tury-

stycznych, co świadczy, że kierownictwo obiektów tego typu nie dostrzega pro-
blemu fachowej obsługi turystów. Brakuje w polityce tych jednostek zoriento-
wania na klienta.

Zdumiewające jest, że trzy czwarte pracowników działu atrakcji nie zna
żadnego języka obcego. Mniemać należy, że nieznajomość języków obcych zwią-
zana jest przede wszystkim z pracownikami technicznymi, sprzątaczkami, a nie
z personelem oferującym gościom atrakcje. Wśród tych, co znają języki obce,
najwiecej osób deklarowało znajomość języka angielskiego (36%) i rosyjskiego
(28%) przed niemieckim i francuskim.
Wśród pracowników działu atrakcji odnotowano mało osób z dodatkowymi

licencjami turystycznymi. Wbrew przewidywaniom tylko kilka osób deklarowa-
ło posiadanie uprawnień przewodnika czy pilota wycieczek zagranicznych.

Ocena jakości zatrudnionej kadry turystycznej

Oceniając jakość zatrudnionej kadry -- absolwentów kierunków uznanych
za turystyczne, pracodawcy używali najczęściej oceny umiarkowanie pozytyw-
nej twierdząc, że są przygotowani do pracy raczej dobrze (jedna trzecia odpo-
wiedzi). Więcej było odpowiedzi, w których użyto najwyższej skali(zwłaszcza
w gastronomii) niż tych, w których negowano przygotowanie do pracy-

Ocena przygotowania absolwentów szkół turystycznych do pracy zawodo-
wej w biurach podróży wykazała, iż łącznie około 60% ankietowanych pozytyw-
nie oceniła przygotowanie zawodowe absolwentów, a prawie 20% dało im oceny
negatywne. Prawie 1/5 ankietowanych firm nie miała zdania lub nie udzieliła
odpowiedzi na to pytanie.

Oceny poszczególnych kwalifikacji i umiejętności absolwentów różnego
typu szkół kształcących dla potrzeb turystyki podjęło się tylko 60% ankieto-
wanych przedsiębiorstw turystycznych. Zdecydowanie najgorzej zostało oce-
nione praktyczne przygotowanie absolwentów do pracy w branży. Około 50%
firm, które podjęły się oceny absolwentów z wykształceniem kierunkowym,
stwierdza, że brak im doświadczenia zawodowego, co uważane jest za ich
słabą stronę .
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Na rynku pracy spotykamy się z dwiema różnymi opiniami. Część praco-
dawców określa taki stan jako pozytywny uzasadniając, iż łatwiej nauczyć pra-
widłowych zachowań osobę, która nie ma żadnych nawyków, niż tę, która ma
złe nawyki.

Z drugiej strony skąd absolwenci mogą posiadać doświadczenie zawodo-
we stojąc u progu swej kariery zawodowej? Trudno spodziewać się, że praktyki
zawodowe, które najczęściej trwają od 4 do 8 tygodni i odbywają się w okresie
najmniej korzystnym zarówno z punktu widzenia biura, jak i praktykanta, od-
niosą pożądany skutek.

Drugą grupę wad absolwentów stanowi brak umiejętności praktycznego wy-
korzystania posiadanej wiedzy teoretycznej. Łączna liczba około 25% odpowiedzi
wskazuje brak samodzielności w pracy, umiejętności przygotowania oferty, pro-
wadzenia negocjacji z klientem i kontrahentem, ogólnie niski poziom kwalifikacji
zawodowych. Przyczyny tego stanu można upatrywać w zbyt teoretycznym na-
uczaniu przedmiotów zawodowych. Co jest tego przyczyną? Prawdopodobnie nie-
wielki udział przedstawicieli branży turystycznej w tworzeniu programów na-
uczania różnego typu szkół. Mogliby oni wskazać potrzeby i ułatwić realiza(:ję
poszczególnych zagadnień zgodnie z wymaganiami praktyki. Brak również przed-
miotów interdyscyplinarnych, które z założenia wykorzystywałyby wiedzę zdo-
bytą na innych zajęciach. Nie są zbyt popularne programy komputerowe, tzw.
business games. Nauczanie z użyciem studium przypadku należy również do rzad-
kości. Brak podstawowej literatury z zakresu przedmiotów zawodowych powodu-
je, że większość czasu poświęca się na teorię, ze szkodądla Ćwiczeń praktycznych.

B Hotele

H Biura

D Gastronorrfa
m Atrakcje

Ryc. 8. Ocena jakości zatrudnionej kadry wg jej rodzajów
(w odsetkach otrzymanych odpowiedzi od pracodawców)

Zródło: badania własne.
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Wśród zgłaszanych braków w zakresie przygotowania absolwentów do pracy
w turystyce najczęściej wymieniano słabe opanowanie języków obcych (najsilniej
ta cecha wystąpiła w opiniach hotelarzy) i brak praktyki. W wypadku pracowni-
ków biur podróży wymieniono również wśród braków wiedzę o turystyce.

Wśród najczęściej zgłaszanych braków w wykształceniu pracowników ga-
stronomii na pierwszy plan wysuwająsię słaba znajomość języków obcych (40%)
i brak praktyki(32%), następnie brak doświadczenia (8%), odpowiedzialności
i samodzielności(8%), a także niski poziom wiedzy zawodowej (4%).

Wśród zgłaszanych braków w wykształceniu pracowników gastronomii w re-
gionie krakowskim na pierwszy plan wysuwają się słaba znajomość języków
obcych (42,32%) i brak praktyki(34,62%), kolejno brak odpowiedzialności i sa-
modzielności(7,69%) oraz brak doświadczenia (7,69%). Listę zamykają słaba
technologia (3,84%) i niski poziom wiedzy zawodowej (3,84%).

Końcowe uwagi i wnioski

Przeprowadzone analizy i szacunki wskazują na dużą niedoskonałość na-
rzędzi zbierania informacji przez służby GUS i na konieczność weryfikacji tak
zebranych materiałów empirycznych innymi metodami. Dostosowanie naszej
statystyki do norm Unii Europejskiej jest niezbędne dla porównywalności da-
nych. Rozbieżności między określeniem wielkości zatrudnienia poprzez zasto-
sowanie EKD a szacunkami WTCC wskazują na potrzebę szybkiego podjęcia
prac nad pełnym dostosowaniem naszego systemu statystycznego do norm OEC])
i Unii Europejskiej.

Przeprowadzone badania ankietowe pozwoliły na zweryfikowanie danych
o wielkości zatrudnienia w branży turystycznej na terenie Krakowa. Liczba za-
trudnionych wykazana w badaniach inwentaryzacyjnych znacznie przekroczy-
ła wartości podawane przez WUS, co świadczy o niekompletności bazy informa-
cyjnej aparatu statystycznego. Wartości szacunku dokonane przez autorów ra-
portu pozwalają na pokazanie właściwej roh turystyki jako czynnika kreujące-
go rynek pracy, dającej zatrudnienie 8% osób czynnych zawodowo.
W badanych obiektach zatrudnienie w branży turystycznej zostało określo-

ne na poziomie około 6000 osób. Liczba zatrudnionych w branży turystyka na
terenie Krakowa wynosi około 26 tysięcy osób, co stanowi około 8% wszystkich
zatrudnionych w tym mieście.

Praca w branży turystycznej jest sfeminizowana, w odniesieniu do bada-
nych obiektów 2/3 zatrudnionych to kobiety.

Pod względem wieku zatrudnionych w turystyce stwierdzono, ze mamy do
czynienia raczej z kadrą młodą; dwie trzecie badanych to osoby do 40 roku ży-
cia. Stosunkowo mało zatrudnionych jest osób starszych, tj. w wieku ponad 60
lat. Najliczniej reprezentowany jest przedział wiekowy od 31 do 40 lat.
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Kadra turystyczna jest stosunkowo dobrze wykształcona, aż 20% osób legi-
tymuje się wykształceniem wyższym. Najwięcej jednak jest osób z wykształce-
niem zawodowym średnim.
Wśród osób legitymujących się kierunkowym wykształceniem w zakresie

zawodów turystycznych najczęściej napotykamy tytuł technika gastronomii
i technika hotelarstwa. Stosunkowo mniej rozpowszechniony jest dyplom tech-
nika obsługi ruchu turystycznego. 'lylko 5% osób ma kwalifikacje magistra tu-
rystyki, tyle samo stwierdzono geografów ze specjalizacją geografia turyzmu.
Nieco więcej zatrudniono magistrów ekonomii o specjalizacji turystyka.

Więcej niż połowa zatrudnionych w szeroko pojmowanej branży turystycz-
nej nie zna żadnego języka obcego, l język zna co czwarty pracownik, a niecałe
25% zna dwa języki obce.
Rozpowszechniony jest język angielski(40%) i rosyjski(27%). Na trzeciej

pozycji znajduje się język niemiecki(20%) przed francuskim i włoskim.
Najwięcej osób wśród zatrudnionych w jednostkach turystycznych legity-

mowało się dodatkowymi uprawnieniami pilota wycieczek zagranicznych (40%)
oraz informatora turystycznego. Liczba osób mających uprawnienia kasjera
walutowego (16%) przewyższała liczbę przewodników turystycznych.
Jakość zatrudnionej kadry -- absolwentów kierunków uznanych za tury-

styczne ocenili pracodawcy umiarkowanie pozytywnie -- twierdząc, że są przy-
gotowani do pracy raczej dobrze (jedna trzecia odpowiedzi). Więcej było odpo-
wiedzi, w których użyto najwyższej skali(zwłaszcza w gastronomii) niż tych,
w których negowano ich przygotowanie do pracy.

Wśród zgłaszanych braków w zakresie przygotowania absolwentów do pra-
cy w branży turystycznej najczęściej wymieniano słabe opanowanie języków
obcych(najsilniej ta cecha wystąpiła w opiniach hotelarzy) i brak praktyki. W wy-
padku pracowników biur podróży wśród braków wskazywano na niski poziom
wiedzy o turystyce.

The Analysis of the Employment and Quali6lcations
of Tourism Personnel in Kraków

The article presents the results of the research commissioned by the Vo-
ivodship Office info the employment and qualińcations of personnel employed
in the tourism industry in Kraków. The findings are preceded by the descrip-
tion of the world tourism employment market and the situation in Poland.

It has been estimated that the tourism industry in Kraków employs about
26,000 people, which is about 8% of the total number of people employed in the
city. The research shows that the industry employs mainly women workers,
and that the employees, made or female, are principally young people.
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Tourism personnel is relatively well-educated, with 20% of the employees
having higher education degrees. However,the employers have assessed the
quality of their work as only moderately successful. The findings indicate that
the main problem is that over 50% of those employed in the industry have no
knowledge of foreign languages. Most people working in tourist units have ad-
ditional qualifications proved by certi6tcates of a foreign tour operator or tourist
informer.

The poor command of languages, the laik of job experience and tourism
knowledge have been the most frequent causes of dissatisfaction with the gra-
duates'preparation for the work in tourism.
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STAN l STRUKTURA KADRY TURYSTYCZNEJ
W REGIONE KRAKOWSKIM

Kwestionariusz wywiadu w zakładach pracy z pracodawcami

1. Rodzaj prowadzonej działalności:
a. obsługa ruchu turystycznego b. hotelarstwo
c. przewozy turystów d. gastronomia
e. kultura f. rekreacja,

2. Liczba zatrudnionych osób
Na pełnym etacie W niepełnym wymiame

3. Struktura zatrudnionych wg płci

4. Wiek zatrudnionych

5. Wykształcenie zatrudnionych pracowników

6 lle osób o kierunkowym wykształceniu turystycznym zatrudnia
przedsiębiorstwo

Nazwa Jednostki  
Adres. telefon. fax  
Status firmy  
Rok powstania  
Stanowisko respondenta  
Wlaścicie]/Dyrektor
(Nazwisko, wiek, płeć, staż
pracy, wykształcenie)  

Do 19 lat   od 19 do 24
Od 25 do 30   od 31 do 40  
Od 41 do 50   od 51 do 60  
Od 61 do 65   oonad 65  

niepełne podstawowe   podstawowe
średnie zawodowe   średnie oaólnnkszt.noca ce  
policealne   wyższe zawodowe  
wyzsze      

technik obsługi ruchu turystycznego   technik hotelarstwa l
technik gastronomii   licenciat z turvstvki  
magister turystyki   mer ekonomii o snem z turvRt  
W geografii o spec. z turystyki   studia uodvnlomowe z turvst  



60 ZYGMUNT KRUCZEK

7. Znajomość języków obcych wśród pracowników

8. Jakie języki znają pracownicy

9. Jakie dodatkowe uprawnienia (licencje) posiadają pracownicy

10. Czy przedsiębiorstwo potrzebuje obecnie lub będzie potrzebowało
w najbliższym czasie nowych pracowników:
a. tak b. nie

11. Jakie jest (będzie w najbliższym czasie) zapotrzebowanie przedsię-
biorstwa na wykwalifikowaną kadrę o wykształceniu turystycznym

12 Czy z Pana (i) dotychczasowych doświadczeń jako pracodawcy wy-
nika, że absolwenci kierunków kształcących dla turystyki są, na
ogół, dostatecznie przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach
takich, jak ta firma;
a.tak b.raczejtak c.raczejnie d.nie

13. Jeżeli w poprzednim pytaniu wybrano odpowiedź b, c, lub d, proszę
określić czego najczęściej dotyczą braki w przygotowaniu kadry
turystycznej?

nie zna języków obcych.   zna l język  
zna dwa języki obce   zna trzy języki obce  
zna cztery języki obce   zna więcej niż cztery języki  

angielski   rosyjski  
niemiecki   francuski  
włoski   hiszpański  
       

przewodnik turystyczny   pilot wyciecz. zagranicznych  
informator turystyczny   kasjer walutowy  
akwizytor IA'rrA   inne  

Kwalifikacje lle osób Na jakie stanowiska
technik obsługi ruchu turystycznego    
technik hotelarz    
technik gastronomii    
licencjat w zakresie turystyki    
magister turystyki    
mgr ekonomii o spec. z turystyki    
magister geografii o spec. z turystyki    
inne    
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14. 11u pracowników uczestniczy obecnie lub uczestniczyło w ubiegłym
roku w szkoleniach, kursach itp; jakie to były kursy;
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(Dokonania europejskie przykład Zamku Królewskiego na Wawelu)

Joann,a Szlezlngerq', Anna, Chachutskakk

Koniec wieku XX jest okresem szybkiego i wszechstronnego rozwoju tury-
styki, określanym często mianem ,,eksplozji turystycznej". Z każdym rokiem
obserwujemy wzrost tego zjawiska wyrażający się w zwielokrotnionych liczbach
podróżujących:. W Polsce również odnotowujemy tendencję wzrostową. Jako
przykład można podać wielkość przyjazdów cudzoziemców do Polski, które wzro-
sły z 18,2 mln w roku 1990 do 89,1 mln w roku 1999', a ruch turystyczny przy-
jazdowy do Krakowa zwiększył się w tym samym czasie z l mln 800 tys. w roku
1991 do 4 mln 250 tys. w 1999a
Badane są również motywy kierujące podróżującymi. Okazuje się, iż ,,ma-

giczna formuła" przyszłego popytu turystycznego to: w 91% ,,środowisko i na-
tura", tuż za nią plasuje się ,,edukacja, kultura i historia" -- 83%. Obserwu-
jąc trendy w turystyce światowej ,,przewiduje się, że tradycyjną turystykę
określaną mianem 3xS (sun, sea, sand -- słońce, morze, piasek) będzie wy-
pierać turystyka opierająca się na formule 3xE (entertainment, excitement,
education -- rozrywka, podniecenie, kształcenie)"'. Wszystko wskazuje na

+ Instytut Turystyki Am, Kraków, al. Jana Pawła ll 78
+* Zamek Królewski na Wawelu, Kraków. Wawel 5
' W Alejziak., Przyjazdy i dochody z turystyki międzynarodowej na świecie w latach 1950 --

1997, w: 7blysl?ła w obliczu wyzua XXr wEehu. Kraków 1999, s. 138, tabl. 2
2 Zródło: Turystyka Polska 1998. Opracowanie wykonane przez Instytut 'llurystyki na plec.

UKFiT-u, Warszawa 1999, s. 8, ryc. 5.

3 Zródło: Dane szacunkowe, dr T. Budzyński. Instytut Turystyki Oddział w Krakowie, 2000 w:
Zbadania rynhoue ruchu ćurysfycznego w regionie małopoZshim. Seminarium ,,Ekonomiczne efekty
rozwoju turystyki w regionie", Kraków- grudzień 2000.

4 W. Alejziak., op. cit., Magiczna formuła przyszłego popytu turystycznego, s. 269, wykres nr l.
cyt. za: Future Ttends in Tourism, Executive Summary ,Presentation Handout by Karl Obermair
A i T. Stockholm, June 1998, s. 8 oraz op. cit. s. 213.
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zmianę modelu turystyki biernej na aktywną, co przyniesie wzrost zaintere-
sowania aspektem poznawczym i kulturąwraz z jej wszechstronnie pojętym
dziedzictwem.

Zwiedzanie, podziwianie zabytków architektury, zachwycających kolekcji
muzealnych, to główny cel turystyki kulturowej. Czy jest ona dostępna dla
wszystkich? Poza barierą finansowąistnieje jeszcze bariera dostępności dla osób
niepełnosprawnych.

Dla tej społeczności dotkniętej przez los ograniczeniem poznania przez zmysł
wzroku, słuchu czy też niemożnością poruszania się organizuje się w ostatnich
latach wiele przedsięwzięć, które mają na celu umożliwienie dostępu do dóbr
kultury. Tego rodzaju działania podjęte zostały w Stanach Zjednoczonych, Wiel-
kiej Brytanii, Japonii, a także we Francji, we Włoszech i w Szwecji. Poprzedziły
je seminaria i konferencje, na których starano się wyznaczyć kierunki działania
i określić ich strategię;

Jako przykład przytoczyć można Paryskie kolokwium, które odbyło się w li-
stopadzie 1988 roku w gmachu UNESCO, skupiające pracowników różnych
muzeów zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych'. Jedynym reprezentan-
tem z Europy wschodniej był pracownik Zamku Królewskiego w Warszawie --
Daniel Artymowski. Temat tego zjazdu brzmiał ,,Muzea i osoby niepełnospraw-
ne" (Les Musee et les Personnes Handicapes)

Przedstawiano tam między innymi: potrzeby osób niepełnosprawnych rucho-
wo (Pascal Dubois), architekt z Mediolanu (Piero Cosulich) pokazał próby wpro-
wadzenia pewnych rozwiązań w Wenecji, pozwalających na poruszanie się po
mieście osobom korzystającym z wózków inwalidzkich. Sinn Weymouth omawiać
przebudowę wielkiego Luwru, uwzględniającąpotrzeby osób niepełnosprawnych,
a Jean Paul Philippon dostępność dla grupy publiczności Mlusee d'Orsay.

Innym przykładem może być Międzynarodowa Konferencja ,,Horyzonty sztu-
ki 1990", zorganizowana w Glasgow w sierpniu 1990 roku z inicjatywy środowi-
ska niewidomych i niedowidzących. Rezultatem tej konferencji była rezolucja
Europejskiego Związku Niewidomych, skierowana do ministrów kultury, mię-
dzynarodowych organizacji zajmujących się sztuką, kulturą:, dziedzictwem oraz

Turystyka a ku]tura -- dynamiczny czynnik rozwojowy, wg Les ])ossiers de la lettre 'Fouristi-
que 4/1993.

Tourisme & Culture. De la coexistaence au partenariat, Rencontres de Courchevel, 24 -- 26
janvier 1993.

5 Seminarium ,,Museums and the Handicapped", Leicester 1985.
Konferencja ,,Museums without barriers -- a new deal for disabled people", Paryż 1989.
Międzynarodowa Konferencja ,,Horyzonty sztuki 1990", Glasgow, sierpień 1990.
Konferencja ,,Leisure for all", Texas, maj 1993.
Seminarium .Talking Touch", RNIB, Londyn, February 1998.
' ]). Artymowski, Pazyshie halo;ewium na temat obsługi osób niepełnosprawltych. ,,Muzealnic-

two", 1990, nr 33 s. 86--88
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nauką. Rezolucja nawiązuje do art. 27 Deklaracji praw człowieka, która mówi,
że ,,Każdy ma prawo do wolnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa,
do radości ze sztuki i do udziału w naukowym postępie ijego dobrodziejstwach"

Oto wybrane fragmenty i postulaty tej rezolucji:
© zwrócono uwagę na szczególne wartości, które wnosi sztuka w życie całe-
go społeczeństwa ijednostek,

© uświadomiono, że pełna wolność i korzystanie z artystycznego i kultural-
nego życia jest niezbywalnym prawem człowieka,
podkreślono, iż obecnie dostęp do wszystkich form artystycznego i kultu-
ralnego życia jest bardzo ograniczony.

e zaznaczono, że niewiele instytucji ijednostek zaj mujących się wystawien-
nictwem oferuje stały dostęp dla osób niepełnosprawnych.

W rezolucji zwrócono się do jednostek odpowiedzialnych za kulturę, muzea,
dziedzictwo i edukację, aby w swej polityce starały się zagwarantować niewido-
mym dostęp do szeroko pojętej kultury, zachęcając do współpracy z organizacja-
mi reprezentującymi niepełnosprawnych(niewidomych).

Z dobrodziejstwa turystyki powinni korzystać wszyscy, ale należy pamię-
tać o odpowiednim przygotowaniu miejsc atrakcyjnych historycznie i krajo-
brazowo pod względem architektonicznym, edukacyjnym, w dobrych warun-
kach fizycznego, dotykowego, wizualnego dostępu bez tworzenia barier. Ko-
nieczne jest zapewnienie nowoczesnych technologii, które umożliwiłyby ko-
rzystanie z AUDIO (np. audio-opis, audiowizja), a także przygotowanie spe-
cjalnych materiałów promocyjnych.

Konsekwencją zainteresowania problemem dostępu do kultury dla osób
niepełnosprawnych jest ustanowienie specjalnych programów międzynarodo-
wych, obejmujących m. in. wdrażanie tras specjalistycznych w muzeach, wy-
znaczanie szlaków architektonicznych, przygotowanie przewodników.

Główną rolę w zakresie programu udostępniania niewidomym i niedowi-
dzącym dobrodziejstw kultury, między innymi zabytkowych miast, muzeów,
galerii spełnia Królewski Narodowy Instytut Niewidomych w Londynie. Jest on
twórcą projektu ,,W zasięgu Europejskich Miast", który ma na celu umożliwie-
nie uczestnictwa w turystyce niewidomym. W projekcie tym uczestniczy już
kilka miast -- przede wszystkim Londyn, ale także Paryż, Wenecja i Turyn.
Największe osiągnięcia w zakresie dostępności do dóbr kultury dla osób niewi-
domych ma Wielka Brytania. Tam właśnie umożliwiono zwiedzanie takim tury-
stom trzynastu katedr, wśród których sątak znane, jak: Birmingham, Durham,
Lincoln, Salisbury. Projekt ten rozpoczęto w 1988 roku. Nadano mu nazwę ,,Ka-
tedry przez dotyk i słuch". Program ten zakłada specjalistyczne przygotowanie
zabytku do przyjęcia osób niewidomych, szereg działań mających na celu przy-
stosowanie obiektu, które ze względu na wyjątkową wartość substancji zabyt-
kowej, nie dopuszczają do ingerencji w jej warstwę chronioną.
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Wewnątrz świątyni umieszczono drewniany model obrazujący bryłę kate-
dry, jej przekrój poprzeczny. Stwarza to możliwość odczytania przez dotyk pla-
nu budowli, elementów podziału wnętrza, zapoznania się z proporcjami. Z mo-
delem współgra kaseta z dokładnym komentarzem, który krok po kroku obja-
śnia poszczególne części modelu. Oprócz kasety -- komentarza, dla niewidome-
go turysty dostępny jest także przewodnik -- książka napisany w języku Brail-
le'a, który podaje historię budowli, omawia jej cechy, charakterystykę, detale
architektoniczne. Podczas zwiedzania katedry korzystają turyści z tzw. kasety
akustycznej, która wyznacza drogę zwiedzania, ale posiada także dodatkowe
efekty akustyczne, oddające brzmienie dzwonów, organów czy chóru.

Również w samym Londynie przygotowano bogatą ofertę muzealną dla osób
niewidomych; dwanaście muzeów, w tym takie jak: British Museum (gdzie do-
stępne są dwie trasy: Rzeźby Rzymskiej i Rzeźby Egipskiej), Natural History
Museum, Victoria and Albert Museum, a także pięć galerii sztuki, w tym Natio-
nal Gallery, Royal Academy ofArts czy Tate Gallery. W niektórych tzw. trasy
taktylne opracowano w trzech językach: angielskim, francuskim i włoskim.
Właśnie w Londynie w roku 1994 powstał przewodnik dla turystów niewido-
mych, zawierający wszelkie wiadomości potrzebne do zwiedzania miasta, po-
czynając od transportu poprzez adresy tour-operatorów, aż po propozycje muze-
ów, galerii, teatrów, restauracji itp. Przewodnik ten dostępny jest również w ję-
zyku Braille'a.

W muzeach zachodnich powstaje szereg inicjatyw, które później są wdraża-
ne, np. specjalne trasy dla osób na wózkach inwalidzkich. Dostosowuje się nie
tylko podjazdy, ale też sposób prezentowania eksponatów, tak aby były one do-
stępne. Przykładem działań kompleksowych może być Muzeum w Newcastle
('lane and Wear Museum), które wyszło z inicjatywą całkowitego przeorganizo-
wania ekspozycji pod kątem udostępniania jej wszystkim grupom specjalnym.
W tym celu skierowano specjalne środki na stworzenie tras, które poprzez do-
bór odpowiedniej faktury podłoża samoistnie wytyczają kierunki zwiedzania,
a poprzez nowoczesny system technicznego wyposażenia pomagają w pełniej-
szym odbiorze sztuki.

Obecnie w naszym kraju funkcjonuje 612 muzeów', z których na terenie
województwa małopolskiego 90, a w samym Krakowie 35 oraz 4 placówki po-
wiatowej

Kraków jest drugim ośrodkiem po Warszawie pod względem liczby muzeów.
Przewyższa on znacznie liczbę placówek takich ośrodków, jak Poznań, Wrocław
czy Łódź. W krakowskich zbiorach znajduje się około 25% wszystkich zasobów
muzealnych w Polsce.

7 Dane za rok 1998. Zródło: Rocznik Statystyczny za rok 1999, s. 302.
8 Zródło: Województwo małopolskie w 1998 roku. Urząd Statystyczny w Krakowie, Kraków

1999. s. 85
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Wśród sporządzonej jeszcze w latach siedenadziesiątych klasyfikacji placó.
wek muzealnych l<lraków posiada 3 muzea l grupy klasyńkacyjnej (na 17 w kraju)
i 10 11 grupy (na 92 w kraju), co czyni go jednym z najważniejszych ośrodków
muzealnych w Polsce9.

Problem dostępności do kultury w Krakowie dla osób niepełnosprawnych
dostrzegany był już wcześniej. Stanisław Dziedzic zwraca uwagę na znaczenie
krakowskich dóbr kultury dla ,,osób o specjalnych potrzebach", Hanna Grabow-
ska -- Pałecka poddaje pomysł zastosowania rozwiązań niemieckich w przysto-
sowaniach architektonicznych dla osób niepełnosprawnych, a Zygmunt Kru-
czek określa dostępność obiektów krajoznawczych i bazy hotelowej dla tej gru-
py osób:', W roku 1991 powstał nawet informator dla osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją ruchu, pt. Zwiedzamy K>ahów, napisany przez Zygmunta Krucz-
ka i Katarzynę Stanisławczyk. Edycja tego informatora była jednorazowa i nie
doczekała się kontynuacji.
W roku 1995 studenci kierunku turystyka Akademii Wychowania Fizyczne-

go w Krakowie, w ramach Ćwiczeń terenowych, przeprowadzili badania ankie-
towe w 31 muzeach krakowskich, mające na celu określenie dostępności tych
obiektów dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ankiecie wzięto pod uwagę cały szereg czynników, które decydują o tejże
dostępności, m. in.: inhastrukturę (istnienie parkingów, przystanków itp.) i przy-
stosowania architektoniczne (wysokość krawężnika, liczba stopni przed wejścien}
do obiektu, ich szerokość, szerokość drzwi wejściowych, sposób ich otwierania
rodzaj posadzki, istnienie windy, szerokość wejścia do windy). Na podstawie
tych kryteriów określono dostępność do muzeów dla osób o specjalnych potrze-
bach. Badania wykazały, że tylko 4 spośród krakowskich muzeów spełniają ta-
kie rygorystyczne wymagania gdy chodzi o zwiedzanie przez inwalidów na wóz-
kach. Są to: Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej, Muzeum Teatru Starego,
Muzeum Lotnictwa i Astronautyki oraz Synagoga Tempel. W przypadku osób
poruszających się o lance można tę listę poszerzyć o ekspozycję Wawel Zaginio-
ny (Zamek Królewski na Wawelu) oraz Muzeum Etnograficzne. W pozostałych
dostępność jest albo utrudniona (17) lub niemożliwa (9y:

9 B. Jvlikułowski, Z. Werner, 'l'urystyczna atrakcyjność muzeów w Polsce. Zeszyty Naukowe
Instytutu Turystyki, R. 111, nr 4, Warszawa 1976

10 S. Dziedzic, Z)obu huZtura/ne Krakowa mdzźęczlzym eZemerzfem łu/ysłyht osób o spec/alnych
potrzebach. wl Postęp w turystyce na rzecz osób o specjalnych potrzebach, mcLteriały z Międzynctro-
dowego seminarium.' Krahów]C7 -- ]3 /[sfopada /994, PSON, Kraków 1995; H. Grabowska-Pałec-
ka , Archifehćura d/a niepełnosprawnych -- moż/[wośct zastosowania rozwiązań niemieckich w wa-
runlmch Krakowa w\ Udostępnianie przestrzeni osobom niepełnosprawnym likwidacja barier
ZG Polskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Kraków 1994; Z. Kruczek, l)ostępność
ualoróu) hrajoznauczych i bazy hotelowej dla turystów niepełnosprawnych w KrcLhowie, w. Postęp
w urysfyce na rzecz osób o spec/aZnych potrzebach. PION, Kraków 1995.

': Powyższe dane pochodzą z pracy magisterskiej A. Janowskiej, pisanej w Instytucie Turysty-
ki AWF pod kierunkiem dr K. Orzechowskiej-Kowalskiej.
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Obecnie sytuacja uległa zmianie. W październiku 1999 roku otwarł swe po-
dwoje dla osób z dysfunkcją narządu ruchu Nowy Gmach Muzeum Narodowe-
go. Przedsięwzięcie ,,Muzeum bez barier" zostało zrealizowane w ramach rządo-
wego programu działań na rzecz niepełnosprawnych i ich integracji ze społe-
czeństwem. Prace przygotowawcze trwały 8 miesięcy, a koszt realizacji całego
przedsięwzięcia wyniósł ok. 800 tys. złotych. Prace były finansowane ze środ-
ków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Minister-
stwa Kultury i Sztuki, Urzędu Miasta Krakowa i środków własnych muzeum.
W ramach przystosowania Nowego Gmachu dla osób niepełnosprawnych zain-
stalowano na zewnątrz budynku dźwig osobowy, umożliwiający pokonanie scho-
dów przed wejściem głównym do muzeum, wewnątrz budynku zamontowano
ruchome podnośniki platformy przyschodowej, windy pozwalające na przedo-
stanie się na każdy poziom muzeum. Dla potrzeb osób z dysfunkcją ruchu do-
stosowano trzy węzły sanitarne i miejsca parkingowe przed budynkiem. Wpro-
wadzono specjalne oznakowania, także wydano folder -- przewodnik dla nie-
pełnosprawnych, ułatwiający poruszanie się po obiekcie oraz przeszkolono per'
sond muzeum w zakresie form i metod pomocy udzielanej tej szczególnej gru-
pie zwiedzających. Zrealizowane przystosowania odpowiadają normom i stan-
dardom Unii Europejskiej. W chwili obecnej już trzy oddziały Muzeum Narodo-
wego (blluzeum Czartoryskich, Manggha oraz Gmach Główny) dostępne są dla
osób niepełnosprawnych:'
Mówiąc o udostępnianiu zbiorów muzealnych szerokiej rzeszy zwiedzają-

cych nie zdajemy sobie sprawy z trudności, z jakimi w tym względzie borykają
się muzea, szczególnie te funkcjonujące w obiektach zabytkowych. W świetle
wciąż rosnących potrzeb i wymagań zapomina się, że udostępnianie tych miejsc
do zwiedzania nie może pociągać za sobą degradacji substancji zabytkowej, bę-
dącej ich integralną częścią.

Szczególnie widoczne staje się to, gdy pragniemy udostępnić te miejsca oso-
bom niepełnosprawnym. Próby rozwiązania tego trudnego problemu podejmo-
wane są przez muzea od lat, a placówki zagraniczne, o czym była już mowa,
mają na tym polu niemałe osiągnięcia. Zwłaszcza takie muzea, jak Zamek !G'ó-
lewski na Wawelu mają w tym względzie do spełnienia ważne, ale też bardzo
trudne zadanie. W większości wypadków nie mogąbowiem, ze względu na wspo-
mniany charakter zabytkowy, wprowadzić wielu udogodnień jak specjalne pod-
jazdy, wyciągi dla wózków inwBlidzkich, czy obszerne, wygodne windy.

Zamek Królewski na Wawelu posiada cztery wystawy stałe. Pierwsza
z nich to .Z(omnafy .KFóiewshźe, będące ekspozycją wnętrz historycznych z XVI
i XVII wieku. Obejmująone obecnie trzy sale parteru, apartamenty mieszkalne
na l piętrze i sale reprezentacyjne na piętrze drugim. Prezentowane tu m.in.

Złamane bariery". Dziennik Polski, l października 1999 r
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renesansowe meble włoskie, malar-
stwo polskie i zachodnioeuropejskie
(w tym portrety królewskie) oraz
wspaniały zespół arrasów flamandz-
kich z kolekcji króla Zygmunta Augu-
sta tworzą wysokiej klasy zespół za-
bytków. Do sal tej wystawy prowadzą
schody zwane Poselskimi. Dwie małe
windy usytuowane na wysokim par-
terze nie są przystosowane do przewo-
zów wózków inwalidzkich. Druga z wy-
staw Skarbiec Koronny i Zbrojownia
obejmuje; w Skarbcu -- dzieła złotnic-
twa od 111 do XVIII wieku oraz broń

paradną (w tym pamiątki po królach
Polski, m.in. Szczerbiec -- miecz ko-
ronacyjny. a także odznaczenia oraz
trofea z odsieczy wiedeńskiej), w Zbro- Fot. 1. Plan wzgórza wawelskiego
rowni -- przykłady uzbrojenia polskie- ' 'a'naczeniem najważniejszych ekspozycji

go i zachodnioeuropejskiego od XV do XVIII wieku. Wystawa ta jest umieszczo-
na w salach parteru i piwnic narożnika południowo-wschodniego Zamku, na
kilku poziomach użytkowych połączonych schodami i wąskimi gotyckimi porta-
lami, których ,,pokonanie" za pomocą wózka inwalidzkiego jest w jednej części
bardzo trudne, a w innej wręcz niemożliwe. Wystawa SzEu&a Wschodu w zbio-
rach WaweZshżch ukazuje wyroby rzemiosła artystycznego Bliskiego i Dalekie-
go Wschodu. Szczególnie cenny i ciekawy jest zbiór chorągwi tureckich z XVII
wieku. Ta wystawa jest dostępna w salach skrzydła zachodniego Zamku po wej-
ściu na pierwsze piętro schodami tzw. Senatorskimi. Czwarta z wystaw to re-
zerwat architektoniczno -- archeologiczny Wawel Zaginiony usytuowany w przy-
ziemiu dawnych kuchni królewskich.

Prezentuje on fragmenty najstarszych budowli wawelskich (rotunda N. Pan-
ny Marii), przedmioty znalezione w czasie wykopalisk, zbiór zabytków kaflar-
stwa z XVI i XVII wieku oraz detale architektoniczne i rzeźbiarskie pochodzące
z budowli wawelskich. Można tu także oglądać komputerowy program audiowi-
zualny, prezentujący hipotetycznąrekonstrukcję najstarszej zabudowy wzgórza.
Ta wystawa jako jedyna posiada specjalne podjazdy dla wózków inwalidzkich.

Z powodu tych obiektywnych trudności, związanych ze specyfika miejsca, często
jedyną formą pomocy dla omawianej grupy turystów staje się, stosowane i przez
muzeum Zamek Królewski na Wawelu, całkowite zwalnianie takich grup z opłat
za zwiedzanie, tym bardziej że większość placówek zajmujących się osobami nie-
pełnosprawnymi boryka się z trudnościami finansowymi i tego rodzaju pomoc
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jest w wielu wypadkach warunkiem ich
przyjścia do muzeum. Zwykle nie stać
ich także na opłacenie przewodnika. Je-
śli zgłaszają się wcześniej, ciężar opro-
wadzania przejmują w miarę możliwo-
ści pracownicy Działu Oświatowego.

Z danych statystycznych wynika, że
osób niepełnosprawnych w ogólnej licz-
bie zwiedzających jest niewiele. W roku
1998 na 850 000 turystów odwiedzają-
cych wystawy Zamku znalazło się jedy-
nie ok. 1 800 osób w grupach specjalnych
(oraz niewielka liczba osób niepełno-
sprawnych, zwiedzających muzeum jako
turyści indywidualni, których statysty-
ka nie objęła):'. Właśnie dla tych ludzi
zwiedzanie takich miejsc, jak Wawel jest
ważnym elementem poznawania otacza-
jącego ich świata, formą spotkania z hi-
storią, a bardzo często również swoistą
terapią. Obecnie większość tych grup

Fot. 2. Fragment ekspozycji przychodzi zwiedzać wystawy podobnie
,Wawel Zaginiony" z widoczną platformą jak tysiące innych turystów bez wcze-

prowadzącą wzdłuż wystawy mniejszego zgłoszenia, z marszu, a wów-
czas nie zawsze możemy im pomóc. Wielokrotnie ciężar oprowadzania przejmują
nauczyciele czy opiekunowie nie przygotowani do niego od strony merytorycznej .
Tego rodzaju, pełne dobrej woli, ale niefachowe działanie prowadzi do zubożenia
kontaktu zwiedzających ze sztuką i może wręcz zniechęcić tych ludzi do odwie-
dzania muzeów, z nieodwracalnądla nich szkodą. Dlatego też staramy się opraco-
wywać programy, które pozwoliłyby w sposób profesjonalny zapoznawać tych lu-
dzi z zabytkami naszej kultury. Jest to możliwe jedynie przy ścisłej współpracy
z takimi ośrodkami jak Szkoły Specjalne, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz inne
instytucje zajmujące się statutowo pracą z osobami niepełnosprawnymi, o czym
będziemy jeszcze mówić. Muzealnikom niezbędna jest wiedza, którą posiadają
pracownicy takich placówek, a która pozwala lepiej zrozumieć potrzeby i oczeki-
wania tego rodzaju gości, zaś prowadzącym zajęcia nauczycielom czy opiekunom
przydają się wiadomości na temat wystaw i ich zawartości historycznej, pozwala-
jące na fachowe przekazywanie ich podopiecznym, szczególnie, że każda z tych
małych społeczności wymaga indywidualnego traktowania i zaprezentowania zbio-
rów muzealnych w sposób jak najbardziej dla niej przystępny.

la Dane wg Działu Oświatowego Zamku Królewskiego na Wawelu
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Fot. 3. Wejście na wystawę ,,Wawel Zaginiony" z widocznym podjazdem
dla osób niepełnosprawnych

Wśród osób niepełnosprawnych najliczniejszą grupę zwiedzających stanowią
dzieci z Ośrodków Szkolno-Wychowawczych i Szkół Specjalnych. Są to zwykle
uczniowie opóźnieni iz lekkim lub umiarkowanym upośledzeniem, często także
ruchowym. W tym przypadku ważne jest, aby wiadomości o wystawach były prze-
kazywane ciekawie i zrozumiale. Zainteresowanie młodych ludzi tąformąpozna-
wania świata może pomóc w przyszłości w szybszej integracji ich ze społeczeń-
stwem. Muzeum Zamek Królewski na Wawelu odwiedzają także ludzie dorośli.
Nawiązujemy współpracę z takimi instytucjami, jak Ośrodek Profilaktyczno-Re-
habilitacyjny przy szpitalu im. Babińskiego, który regularnie przysyła do mu-
zeum swoich podopiecznych w ramach wspomnianej już terapii zajęciowej.

O ile wspomniane dotychczas grupy poza dostosowaniem poziomu sprowa-
dzania do możliwości odbioru nie wymagają stworzenia dodatkowych specjal-
nych tras czy programów, to te, o których powiemy teraz bardzo tego potrzebu-
ją. Mamy na myśli osoby niepełnosprawne ruchowo, niedosłyszące i niesłyszące
oraz niedowidzące i niewidomy. Wskazane byłoby przyjmowanie ich w specjal-
nie dla nich zarezerwowanym czasie, poza normalnym ruchem turystycznym,
co pozwoliłoby na zorganizowanie zwiedzania w sposób optymalny i dostosowa-
ny do ich potrzeb. Z drugiej strony pozwoliłoby to uniknąć zaburzeń w prawidło-
wym funkcjonowaniu systemu zwiedzania szczególnie w sezonie, kiedy liczba
osób zwiedzających znacznie wzrasta.
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Osoby na wózkach poruszają się znacznie wolniej po niedostosowanych do
tego pomieszczeniach. Aby móc się poruszać po wystawie urządzonej qa dwóch
piętrach (jak Komnaty Królewskie), zmuszone są one do korzystania z dwu nie-
wielkich wind i powrotu do nich po zakończeniu zwiedzania, czyli poruszania
się pod prąd. Z tych samych powodów niektóre wystawy są dla tych ludzi niedo-
stępne lub dostępne tylko częściowo, np. wystawa Skarbiec i Zbrojownia, gdzie
pokonanie niewielkich, połączonych wąskimi schodami i portalami pomieszczeń
staje się problemem nie do rozwiązania.

Z podobnymi trudnościami, choć nie dotyczącymi sposobu poruszania się, mają
do czynienia osoby niedosłyszące i niesłyszące. W ubiegłym roku odwiedziło Za-
mek Królewski na Wawelu ok. 18 takich grup. Zwiedzanie przez nich wystaw jest
także utrudnione. Przełożenie przekazywanych wiadomości na język milowy i do-
stosowanie ich do poziomu poznawczego tęl grupy pociąga za sobą konieczność
dłuższego zatrzymywania się w salach. Oprowadzanie przez pracowników mu-
zeum z tłumaczeniem na język migowy nie jest dobrym rozwiązaniem, więc iw tym
wypadku Dział Oświatowy nawiązał współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Wychowaw-
czym dla Dzieci Niesłyszących, która zaowocuje zajęciami dokształcającymi dla
nauczycieli historii znających język migowy.

Najmniej liczną grupę odwiedzający to muzeum tworzą osoby niedowidzące
i niewidome. Niewielkie zainteresowanie tych ludzi kontaktem ze sztuką po-
przez zwiedzanie wiąże się zapewne z faktem, iż muzea nie są przygotowane do
przyjmowania tego rodzaju gości. Najistotniejszym wszak elementem poznania
dzieła sztuki jest tu ,,oglądanie" przez dotyk. Obecnie prowadząc takich tury-
stów w ramach istniejących tras można niewiele. Staramy się udostępniać im te
obiekty, które ze względów konserwatorskich nie poniosą szkody przy tego typu
oglądaniu. Przygotowujemy także, we współpracy z pracowniami konserwacji
obiekty, które mogą służyć jako materiał poglądowy i pozwalamy ich dotykać
w czasie zwiedzania.

Dodatkowy problem stwarza częste niezrozumienie wyjątkowej sytuacji
tych gości ze strony innych turystów, którzy informowani, że eksponatów
nie wolno dotykać, widzą łamanie tego zakazu. Szczególnie ważne byłoby
więc, o czym już wspomniano, oprowadzanie takich grup poza normalnym
ruchem (co nie zawsze jest możliwe) i stworzenie specjalnych pomieszczeń,
gdzie można by prezentować zabytki, których nie niszczyłoby takie ,,ogląda-
nie", a także wykorzystanie różnego rodzaju takich pomocy jak modele czy
od[ewy gipsowe, które tak dobrze sprawdziły się w ](ościołach i muzeach Anglii
czy Francji. Powstanie tego typu sal pomogłoby w odbiorze dzieła sztuki nie
tylko osobom niewidomym, ale także innym grupom niepełnosprawnych.
Należy więc dążyć do tego typu rozwiązań, choć otlecnie wydaje się to bardzo
trudne. Winne sytemu z jednej strony rygorystyczne przepisy dotyczące udo-
stępniania pomieszczeń osobom niepełnosprawny m, takie jak pochylnie pod
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kątem nie większym niż 8%, progi nie wyższe niż 1,5 cm, czy przejścia szero-
kie na min. 90 cm, a z drugiej zabytkowe wnętrza, które nie są w stanie
spełnić tych warunków.

Ważne byłoby też powrócenie do działań zapoczątkowanych przez pracow-
ników Zamku Królewskiego w Warszawie, którzy organizowali ogólnopolskie
warsztaty, w trakcie których przeprowadzano zajęcia z dziećmi niepełnospraw-
nymi, między innymi w Ośrodku dla Dzieci Niewidomych w Laskach, jak rów-
nież w ekspozycjach muzealnych. Było to bardzo kształcące dla pracowników
muzeów, ułatwiało bowiem późniejsze kontakty z takimi turystami.

Wnioski

e Jako kraj pragnący wstąpić w szeregi państw Unii Europejskiej powinniśmy.
wzorem innych wspomnianych państw europejskich, zwrócić uwagę na pro-
blem dostępności kultury i sztuki dla osób niepełnosprawnych. Powinien to
być program szeroki, zawierający globalne podejście do tego trudnego tematu.
Zarówno pracownicy muzeów, jak i zajmujący się kulturą przedstawiciele
urzędów miejskich powinni wypracować wspólny plan działania, mający na
celu kompleksowe przystosowanie wybranych obiektów do takich celów.
Szczególnie ważne jest to w takich miastach, jak Kraków, gdzie szereg in-
stytucji kulturalnych znajduje się w obiektach zabytkowych, a więc trud-
nych do adaptacji ze względu na niewielką możliwość ingerencji w substan-
cję zabytkową.

e Należy postulował tworzenie specjalnych pomieszczeń wyposażonych także
w pomoce, takie jak modele, brajlony. Pomieszczenia te zawierałyby także
szczególnego rodzaju ekspozycje, w obrębie których znalazłyby się specjalnie
wybrane eksponaty.

© W chwili obecnej nie istnieje system informacji, który pozwalałby na określe-
nie miejsc i możliwości zwiedzania przez grupy specjalne. Uważamy więc, że
w przyszłości informatory powinny zawierać wiadomości potrzebne przy orga-
nizowaniu tego rodzaju turystyki. Pomoże to zarówno w zwiększeniu liczby
grup specjalnych wśród zwiedzających, jak i w podniesieniu poziomu dostoso-
wanych do ich możliwości form zwiedzania. Z drugiej zaś strony stanowić to
będzie ważny czynnik terapii i niejednokrotnie będzie odkryciem ,,nowego świa-
ta", który sprzHa WHątkowym przeżyciom, szczególnie u osób ułomnych.

e w świetle wypunktowanych tutaj uwag warto byłoby nawiązać do podjętej
kilka lat temu przez Pracownię Działań Muzealnych Zamku Królewskiego
w Warszawie inicjatywy organizowania warsztatów dla ludzi zajmujących
się nieprofesjonalnie osobami niepełnosprawnymi, co pozwoliłoby im lepiej
zrozumieć potrzeby i oczekiwania tej części naszego społeczeństwa.
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The Analysis ofAccessibility of Museum Collection
for Disabled People

The article deals with the problem of accessibility of cultural values, of
museum exhibitions in particular, to disabled people. Referring to the experien-
ce and achievements of foreign instituitions, it presents the state of affairs in
Cracow museums. Taking the Wawel Royal Clastles an example, it indicates the
possibilities of visiting selected exhibitons and the difficulties i access to come
exhibitions in historical edifices for visitors with various disabilities.
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KRAKOWSKI OBSZAR ZAGROZENIA
EKOLOGICZNEGO W SWIETLE WYBRANYCH
WSKAZNIKOW RUCHU TURYSTYCZNEGO

.Adam .ZWroczha+

Wstęp

Obszary zagrożenia ekologicznego na terenie Polski wyodrębnione zostały
w pierwszej połowie lat osiemdziesiątych [2] , a delimitację tę potwierdzono ofi-
cjalnie w 1983 roku poprzez umieszczenie wykazu 27 zagrożonych obszarów
w Narodowym Planie Społeczno-Gospodarczym na lata 1983- 1985 (Uchwała nr
21/83 Rady Ministrów z dnia 4 marca 1983 r.).

Celem wyznaczenia omawianych obszarów była -- z jednej strony -- potrze-
ba jak najefektywniejszego wydatkowania ograniczonych środków na ochronę
środowiska, a z drugiej, konieczność określenia strategii działania w tym zakre-
sie z uwzględnieniem istotnego zróżnicowania stanu środowiska w Polsce. Kieru-
jąc się takimi założeniami wyznaczono na terenie kraju rejony koncentracji naj-
większych i najbardziej uciążliwych źródeł naruszeń środowiska ściekami, pyła-
mi, Bazami i odpadami. W tych rejonach stopień nagromadzenia zagrożeń spowo-
dował wielokrotne przekroczenia dopuszczalnych norm jakości środowiska [6] .
Nastąpiło tam załamanie stanu równowagi przyrodniczo, przemawiające się w utra-
cie odporności, wyeliminowaniu procesów samooczyszczania i degrada(ji ukła-
dów biologicznych, a w konsekwencji wzrost zagrożenia zdrowia ludności]]] .

Jednym z dwudziestu siedmiu obszarów zagrożonych jest krakowski obszar
zagrożenia ekologicznego. Zajmuje on powierzchnię 2356 km', co daje mu szó-
stą pozycję wśród pozostałych obszarów (0,8% powierzchni kraju). Liczba lud-
ności zamieszkująca w jego obrębie przekracza 1,1 mln osób, co stanowi 2,9%
ludności Polski]4]. Pod tym względem znajduje się on na trzeciej pozycji wśród
obszarów zagrożonych.

Na terenie obszaru krakowskiego notowane są wysokie wartości emitowa-
nych substancji pogarszających jakość środowiska naturalnego. Pod względem

+ Instytut 'llurystyki Am, Kraków, al. Jana Pawła ll 78
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emisji gazów obszar ten zajmuje 5 miejsce, w emisji pyłów ll miejsce, w pro-
dukcji ścieków przemysłowych i komunalnych 9 miejsce oraz w nagromadzeniu
odpadów również 9 miejsce wśród pozostałych obszarów zagrożonych.
Jeżeli jednak wielkość emitowanych do środowiska substancji przedstawi-

my jako sumaryczną emisję ,,równoważne SO:" -- w przeliczeniu na toksycz-
ność dwutlenku siarki -- to obszar krakowski zajmuje trzecią pozycję zaraz po
obszarze bełchatowskim i górnośląskim [3] .

Metoda

Obszary zagrożenia ekologicznego nie są objęte żadnym systemem sprawoz-
dawczości turystyczno. W związku z tym, w celu rozpoznania natężenia ruchu
turystycznego w ich obrębie, analizie poddano podstawowe jednostki delimitacyj-
ne, służące pierwotnie do ich wyodrębnienia. Jednostkami takimi były miasta i gmi-
ny. W opracowaniu uwzględniono podstawowe parametry turystyczne, dostępne
w sprawozdaniach Głównego Urzędu Statystycznego: liczbę turystycznych obiek-
tów noclegowych, liczbę miejsc noclegowych ogółem oraz liczbę osób korzystających
z turystycznych miejsc noclegowych. Wartości te, wyliczone dla krakowskiego ob-
szaru zagrożenia ekologicznego, odniesiono do całości obszarów zagrożonych i po-
równano do wartości ogólnokl'ajowych. Ogółem poddano analizie 386 gmin i miast
zagrożonych ekologicznie zgodnie z wykazem Głównego Urzędu Statystycznego
[4], włączając w to krakowski obszar zagrożenia ekologicznego:. Jako materiały
źrócUowe posłużyły dane za rok 1995 ze względu na ich jednolitość, a co za tym
idzie -- porównywalność opublikowanych parametrów turystycznych dla gmin i pod-
stawowych cech statystycznych dla obszarów zagrożonychź

Obiekty noclegowe

Ogółem w obszarach zagrożenia ekologicznego (OZE) w Polsce zlokalizowa-
nych jest prawie dwa tysiące turystycznych obiektów noclegowych (tab. 1). Pod
tym względem można wyróżnić trzy podstawowe grupy terenów zagrożonych.

Krakowski. obszar zagrożenia ekologicznego obejmuje 8 miast(Kraków, Krzeszowice, Niepo-
łomice, Proszowicel Skała, Skawina, Słomniki, Wieliczka) i 27 gmin(Alwernia, Biskupice, Czerni-
chów, Drwinia, lgołomia-Wawrzeńczyce, lwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Kłam, Kocmyrzów-
Luborzyca, Koniusza, Krzeszowice, Liszki, Michałowice, Mogilany, Niepołomice, Nowe Brzesko,
Proszowice, Radziemice, Skała, Skawina, Słomniki, Sułoszowa, Świątniki Górne, Wieliczka, Wiel-
ka Wieś, Zabierzów, Zielonki).

2 Podawane w niniejszym opracowaniu wartości liczbowe dotyczą stanu na dzień 31 lipca 1995
r.(liczba turystycznych obiektów i miejsc noclegowych) oraz okresu l -- IX 1995 r.(liczba osób
korzystających z turystycznych miejsc noclegowych), co jest związane z określoną metodą spra-
wozdawczości GUS
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Przodują trzy obszary, gdzie liczba obiektów przekracza 300 (jeleniogórski
386, gdański -- 378, szczeciński -- 324). Druga grupa jednoelementowa -- to
obszar krakowski(106 obiektów), a trzecią grupę stanowią pozostałe obszary,
posiadające w swoich granicach poniżej stu obiektów.

Tabela 1. Liczba obiektów noclegowych turystyki w krakowskim obszarze
zagrożenia ekologicznego na tle Polski(1995 r.)

Źródło: opracowanie własne

Srednio, na obszar zagrożenia ekologicznego przypadają 72 obiekty nocle-
gowe, ale wartość ta nie odzwierciedla w sposób obiektywny stanu rzeczywiste-
go, gdyż rozpiętość omawianej cechy jest bardzo duża i zawiera się w granicach
od 4 do 386 obiektów. Niemniej obszar krakowski zajmując czwarte miejsce w tej
klasyfikacji wyraźnie przekracza wartość średnią dla całości OZE.

Większość obszarów zagrożonych charakteryzuje silne skupienie turystycz-
nych obiektów noclegowych w największym ośrodku miejskim określonego ob-
szaru. Przykładem może tu być obszar krakowski, gdzie 78% obiektów usytu-
owanych jest w Krakowie. W mieście tym, w 1995 roku, zlokalizowana była
największa liczba hoteli w Polsce. Spośród 35 z nich 3 to hotele czterogwiazdko-
we, 10 trzygwiazdkowe, ll dwugwiazdkowe i ll jednogwiazdkowe [9] .

Od powyższego schematu odbiegają wyraźnie wymienione trzy pierwsze
obszary. W Jeleniej Górze znajduje się zaledwie 20 obiektów noclegowych (z czego
cztery to hotele o różnym standardzie), a pozostałe zlokalizowane są w centrach
sportów zimowych, jak na przykład Karpacz i Szklarska Poręba. Na terenie
Gdańska położone są 62 obiekty noclegowe, a reszta z nich w nadmorskich miej-
scowościach wypoczynkowych. Podobna sytuacja dotyczy obszaru szczecińskie-
go (Szczecin obejmuje tylko 43 obiekty noclegowe).
Można stwierdzić, że stopień koncentracji obiektów noclegowych zależny

jest od przeważającej funkcji jaką dany obszar zagrożony pełni i charakteru
atrakcji turystycznych, które na swoim terenie posiada.

Miejsca noclegowe

Obszary zagrożenia ekologicznego dysponują ogółem 24,89% (177.950) tu-
rystycznych miejsc noclegowych w kraju. W granicach obszaru krakowskiego
znajduje się około 15 tysięcy miejsc noclegowych, co plasuje ten region na czwar-

Polska Obszary zagrożone
Krakowski obszar

zagrożenia ekologicznego Wartości skrajne

9345 1945 L06 fvlax. 386 (jeleniogórski)
bbn. 4 (płocki)



78 ADAM MROCZKA

Tabela 2. Miejsca noclegowe ogółem i wskaźnik funkcji turystycznej
w krakowskim obszarze zagrożenia ekologicznego na tle Polski(1995 r.)

Zródło; opracowanie własne

tym miejscu w skali wszystkich obszarów zagrożonych. Rozpiętość tego wskaź-
nika, ze względu na jego duże wartości liczbowe, jest większa niż w przypadku
obiektów noclegowych(tab. 2).
Można tu wyróżnić kilka grup obszarów. Grupa pierwsza to obszar gdański

(44.668 miejsc noclegowych) i szczeciński(37.011), grupa druga to obszar jele-
niogórski(17.027) i krakowski(14.912). Grupa trzecia obejmuje sześć obszarów
(5 tysięcy -- 10 tysięcy miejsc noclegowych), czwarta to jedenaście obszarów (l
tysiąc 3 tysięcy miejsc) i piąta, w której liczba miejsc noclegowychjest mniej-
sza od l tysiąca w obszarze zagrożonym

Srednia liczba miejsc noclegowych przypadająca na jeden obszar wynosi 6590,
co oznacza, że obszar krakowski ponad 2-krotnie przekracza średnie możliwości
recepcyjne OZE. Widoczna jest tutaj -- podobnie jak w obiektach noclegowych
duża koncentracja miejsc noclegowych w jednym ośrodku miejskim. Jak wyni-
ka z danych statystycznych [7], 93% miejsc noclegowych znajduje się w obiek-
tach usytuowanych na terenie Krakowa.

W świetle dwóch innych wskaźników ujętych w tabeli 2 -- zagęszczenia
miejsc noclegowych na l km' i wskaźnika funkcji turystycznej -- omawiany
region nieznacznie przewyższa wartości średnie dla OZE i według każdego z nich
zajmuje siódme miejsce wśród obszarów zagrożonych. Mniej więcej odpowiada
to pozycji obszaru krakowskiego według zajmowanej powierzchni(szóste miej -
sce), natomiast wspomniana znaczna liczba ludności, plasująca obszar krakow-
ski na trzecim miejscu, tuż za obszarem górnośląskim i gdańskim, wyraźnie
obniża wartość wskaźnika funkcji turystycznej, tak że dla obszaru krakowskie-
go spada on poniżej jego średniej wartości dla kraju. Jest to również wynikiem

Cecha Polska Obszary zagrożone
Krakowski obszar

zagrozenia
ekologicznego

Wartości skrajne

[.iczba miejsc
noclegowych

714.835 177.950 14.912

Max. 44.668
(gdallski)
Min. 127

(myszkowsko-
aawierciański)

[.iczba miejsc
noclegowych

przypadających na
l km2

2,3 5,1 6,3

hlax. 32.0
(jeleniogórski)

bbn. 0,5 (chełmski
i tarnobrzeski)

Wskaźnik funkcji
turystycznej
(liczba miejsc

noclegowych/1000
mieszkańców)

18,7 13,1 13,4

Max. 113.5
(jeleniogórski)

Min. 1.2
(rnyszkowsko
zawierciański)
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faktu, że na 35 podstawowychjednostek terytorialnych (miast i gmin) wchodzą-
cych w skład krakowskiego obszaru zagrożenia ekologicznego tylko 13 z nich
(a więc 37%) posiada turystyczne obiekty noclegowe.

W tym aspekcie na uwagę zasługuje obszar jeleniogórski, który zdecydowa-
nie wyprzedza pozostałe. Jest to szczególnie widoczne w odniesieniu do wskaź-
nika funkcji turystycznej, który dla jeleniogórskiego (11 3,5 miejsc noclegowych/
1000 mieszkańców) przewyższa średnią dla OZE ponad 8,5-krotnie, a średnią
krajową 6-krotnie. Drugi na tej liście, obszar szczeciński, charakteryzuje wskaź-
nik o ponad połowę niższy (52,5 m. n./1000 mieszkańców).

Korzystający z miejsc noclegowych

Jak wynika z tabeli 3, najczęściej odwiedzanym obszarem zagrożenia ekolo-
gicznego jest obszar krakowski(ponad 778 tysięcy osób skorzystało w nim z tury-
stycznych miejsc noclegowych). Jest to wyraźnie więcej niż liczba korzystających
z noclegów w dwóch największych obszarach nadmorskich (gdańskim -- 654.572
i szczecińskim 514.080) oraz zdecydowanie więcej niż zanotowano w prowa-
dzącym w pozostałych klasyfikacjach obszarze jeleniogórskim (357.116 osób).

Tabela 3. Liczba osób korzystających z turystycznych miejsc noclegowych
i wskaźnik intensywności ruchu turystycznego w krakowskim obszarze

zagrożenia ekologicznego na tle Polski(l--lX 1995 r.)

Zródło: opracowanie własne

O liczbie turystów odwiedzających krakowski obszar zagrożenia ekologicz-
nego najlepiej świadczy wysoki odsetek osób korzystających z noclegów w po-
równaniu z całością obszarów zagrożonych (18%) i tym samym prawie 5-krotne

cecha Polska Obsznrv zagrożo,-e
Krakowski obszar

Rgrozenia
ekologicznego

Wartości skrajne

Liczba osób
korzystających

11.426.839 4.335.965 778.904

Max. Obszar
krakowski
fvlin. 2.284

(nlyszkowsko-
zawierciański)

Wykorzystanie miejsc
noclegowych

(liczba
korzystających/ l
miejsce noclegowe)

16 24 52

Max. 70
(turoszo*«ski)

fvlin. 9 (koniński i
rybnicki)

Wskaźnik
mtensywności

ruchu turystycznego
(liczba

korzystających/liczba
mieszkańców)

29,8% 32,0% 70,2%

Max. 238.1%
(jeleniogórski)
Min. 1.9%
(rybnicki)
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przekroczenie średniej liczby turystów przypadających na jeden obszar zagro-
żenia ekologicznego. Znajduje to swoje odzwierciedlenie we wskaźniku wyko-
rzystania miejsc noclegowych (tab. 3), który w obszarze krakowskim 2-krotnie
przekracza średniąwartość dla obszarów zagrożonych, a 3-krotnie wartość ogól-
nokrajową. W świetle tego wskaźnika najlepsze wykorzystanie miejsc noclego-
wych posiada obszar turoszowski(krakowski zajmuje drugą pozycję). Biorąc
pod uwagę małe nasycenie obszaru turoszowskiego bazą noclegową (546 miejsc
noclegowych w ll obiektach), jest to prawdopodobnie związane z relatywnie
dużą liczbą przyjazdów służbowych i handlowych w rejon Turoszowa (38.032
osoby w 1995 r.).
Mimo dużej liczby osób nocujących na terenie obszaru gdańskiego i szcze-

cińskiego stopie31 wykorzystania tamtejszej bazy noclegowej jest stosunkowo
niski. Pod tym względem obszary te lokują się dopiero na pozycjach 23 i 24
(odpowiednio: 15 i 14 osób/ l m. n.) i należy to przypisać bardzo istotnemu wzro-
stowi sezonowej liczby miejsc noclegowych w okresie letnim (liczba ta wzrasta
o 207,4% dla gdańskiego io 226,5% dla szczecińskiego w stosunku do liczby
miejsc całorocznych).

Przedstawiony w tabeli 3 wskaźnik intensywności ruchu turystycznego in-
formuje o procentowym udziale liczby turystów korzystających z noclegów w ogól-
nej liczbie mieszkańców obszaru zagrożonego. W regionie krakowskim przekra-
cza on 70%, co plasuje ten obszar na trzecim miejscu. Nieznacznie wyprzedza go
obszar szczeciński(72,9%), a bardzo wyraźnie jeleniogórski(238,1%). Należy
podkreślić intensywność ruchu turystycznego w tym ostatnim obszarze, gdyż
omawiany wskaźnik jest tam około 8-krotnie większy niż dla całości obszarów
zagrożonych i dla kraju. Jednocześnie jest to jedyny obszar, w którym liczba
turystów nocujących jest większa niż liczba ludności miejscowej. Sytuację tę
można porównać tylko do jednej z najlepiej zagospodarowanych turystycznie
prowincji hiszpańskich -- Kantabrii, gdzie analizowany wskaźnik wynosi 263%
(d[a całej Hiszpanii jest on równy 188%) [8]. W Po]sce wskaźnik intensywności
ruchu turystycznego z trudem osiąga 30%, a na obszarach zagrożonych liczba
turystów nocujących jest nieco mniejsza niż 1/3 liczby mieszkańców.

Podsumowanie

Krakowski obszar zagrożenia ekologicznego zajmuje wysoką pozycję wśród
innych obszarów zagrożonych pod względem natężenia ruchu turystycznego.
Lokuje się on na czwartym miejscu w rankingu 27 obszarów zagrożonych pod
względem liczby posiadanych obiektów noclegowych turystyki, podobnie na
czwartym miejscu pod względem liczby miejsc noclegowych jakimi dysponuje,
a zajmuje zdecydowanie najwyższąpozycję w liczbie osób korzystających z miejsc
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noclegowych. Dzięki temu udział obszaru krakowskiego w ruchu turystycznym
na terenach objętych wyraźną degradacją środowiska naturalnego (OZE), jak
też w ruchu turystycznym ogólnokrajowym jest równie wysoki. Dla rozpatry-
wanych trzech podstawowych parametrów udział ten wynosi kolejno:
dla liczby obiektów turystycznych 5,45% w stosunku do obszarów zagrożo-
nych i 1,13% w odniesieniu do ruchu ogólnokrajowego,
dla turystycznych miejsc noclegowych 8,38% w relacji do OZE i 2,09% w po-
równaniu z ruchem ogólnokrajowym,
dla liczby korzystających z miejsc noclegowych 17,96% (OZE) i 6,82% (Pol-

Znaczenie wymienionych wartości procentowych uwidacznia się w trakcie
porównania ich do powierzchniowego udziału krakowskiego obszaru zagroże-
nia ekologicznego w całkowitej powierzchni OZE (6,7%) i w powierzchni kraju
(0,8%). Relacje te są najbardziej wyrównane w odniesieniu do liczby obiektów
noclegowych gdzie widać, że liczba tych obiektów -- procentowo biorąc -- jest
nawet mniejsza (5,45%) niż wynikałoby to z udziału powierzchniowego obszaru
krakowskiego (6,7%) w wielkości OZE. Pozostałe parametry wskazują, iż rze-
czywisty udział obszaru krakowskiego w natężeniu ruchu turystycznego -- za-
równo krajowego, jak iw obrębie OZE -- jest nawet kilkakrotnie większy niż
udział jego powierzchni.

Inne, przedstawione w opracowaniu wskaźniki również ukazują wysoką
rangę obszaru krakowskiego w kreowaniu krajowego ruchu turystycznego.
Należy wymienić szczególnie wskaźniki oparte na liczbie osób korzystających
z noclegów -- wskaźnik wykorzystania miejsc noclegowych i intensywności ru-
chu turystycznego. Każdy z nich, w obszarze krakowskim, przekracza wartości
ogólnopolskie i wyliczone dla OZE, sytuując obszar krakowski odpowiednio na
drugim i trzecim miejscu wśród obszarów zagrożonych. Jest to bezpośrednio
efektem relatywnie dużej liczby turystów odwiedzających region krakowski.
Najsłabsze pozycje -- siódme -- obszar krakowski zajmuje w świetle wskaź-

ników opartych na liczbie miejsc noclegowych -- wskaźniku zagęszczenia miejsc
noclegowych na l km' i wskaźniku funkcji turystycznej. Znajduje tu swoje od-
zwierciedlenie stosunkowo wysoka liczba mieszkańców obszaru krakowskiego
i, jak się wydaje, słabe zainwestowanie w turystyczną bazę noclegową poza gra-
nicami samego miasta Krakowa.

Obecnie istnieją duże rozbieżności opinii co do skali zagrożenia środowiska
na poszczególnych obszarach ekologicznego zagrożenia iw ich ń'agmentach.
Niewątpliwie jednak omawiany obszar ciągle jeszcze charakteryzuje się znacz-
nym stopniem zagrożenia środowiska naturalnego. Mimo działań restruktury-
zacyjnych w przemyśle, wprowadzenia monitoringu środowiska i uzyskania
pozytywnych trendów zmian w jego jakości]5], nadal istnieją zagrożenia po-
nadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń i stanów smogowych. T\uizmem jest

ska)a
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twierdzenie, że środowisko naturalne jest jedną z dźwigni rozwoju turystyki
Tak powinno być również w krakowskim obszarze zagrożenia ekologicznego
Będzie to jednak możliwe tylko wówczas, gdy przeprowadzone zostaną długofa
lowe działania inwestycyjne w zakresie ochrony środowiska.

Cracow Territory of Ecological Threat in the Light
of Chosen Tourist Movement Indices

The paper was based on three tourist movement parameters: number of
tourist lodging houses, number of tourist sleeping places, number of tourists
using the sleeping placek. The indices were calculated for 386 communities and
locations within the territories of ecological threat in Poland for the year 1995
and -- on this background -- the intensity of tourist movement in ,,Cracow
territory" was analyzed.

It was shown that Cracow territory holds high position among other 27 ter-
ritories of ecological threat. It takes the 4'h place in the light of the number of
tourist lodging houses (Cracow territory covers 5,45% of all tourist lodging ho-
uses located within the territories of ecological threat in Poland), the 4'' place in
the light of the number of sleeping placek (8,38%) and it takes the first place
with regard to the number of tourists using the sleeping placek (17,96%). Be-
cause of that the participation of Cracow territory of ecological threat in natio-
nal tourist movement is considerable: 1,13% for lodging houses, 2,09% for sle-
eping places and 6,82% for the number of tourists. In this connection Cracow
territory of ecological threat needs special concern refering to the state of natu-
ral environment. In spite of setting up the monitoring system wnich shows some
positive trendu in decreasing pollution there is still emergency of excessing li-
mitu of contamination and turning up smog
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CZASU WOLNEGO MLODZIEZY
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PaLoeł Ró;żychź+

Aktywność młodzieży w czasie wolnym

Zagospodarowanie czasu wolnego nierozłącznie związane jest z pewnym stop-
niem aktywności i rozwojem zainteresowań. 'ltudno jest wyznaczyć dokładną
granicę pomiędzy zachowaniami w czasie pracy lub nauki a zachowaniami w cza-
sie wolnym. Niekiedy zajęcia tradycyjnie zaliczane do czasu wolnego, mogąbyć,
w pewnych sytua(;fach, realizowane w poczuciu obowiązku [21]. Dotyczyć to może
niektórych wycieczek szkolnych lub wńazdów klasowych. 'l'urystyka, szeroko
rozumiana, obejmuje swym zakresem także i tego typu wyjazdy. Gama moty-
wów uprawiania turystyki jest bardzo pojemna. Podobnie zajęcia w czasie wol-
nym mogąbyć traktowane jak praca lub dodatkowe zajęcia dydaktyczne. Takie
zachowania, transponowane na środowiska młodzieżowe, odsłaniająbrak ostrego
podziału zachowań uczniów szkół ponadpodstawowych na zajęcia obowiązko-
we, wynikające z procesu pobierania nauki i zajęcia w czasie wolnym.

Brak spójnej definicji turystyki powoduje trudności w jednoznacznym okre-
śleniu aktywności turystycznej człowieka. Jest ona uwarunkowana wieloma
czynnikami społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi, przestrzenno-kulturo-
wymi, losowymi i innymi. Aktywność turystyczna określona jest przez K. Łopa-
cińskiego [12] jako ,,całokształt czynności związanych z przygotowaniem i upra-
wianiem turystyki oraz różnymi formami jej przeżywania. Jednak podstawo-
wym przejawem aktywności turystycznej jest samo uprawianie turystyki". De-
finicja ta nawiązuje do etapów podróży lub tzw. triady M. Boyera [1], który
wyróżnia trzy jej części, z punktu widzenia osoby uprawiającej turystykę. Jest
to podróż wyobrażona (przed wyjazdem), podróż realizowana, przerywana
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(w trakcie wyjazdu) i podróż wspominana (po powrocie). Z badawczego punktu
widzenia najbardziej interesujący jest drugi etap, dlatego badania naukowe
koncentrują się przede wszystkim na samym uprawianiu turystyki. Inaczej
aktywność turystyczną definiuje Z. Lubowicz [10], która pod tym pojęciem ro-
zumie ,,działania ukierunkowane na realizację różnych celów związanych z wy-
jazdem, a za kryterium aktywności turystycznej przyjmujemy nawet pojedyn-
czy fakt wyjazdu, bez względu na cele jakim miał on służyć". Wydaje się, iż pod
pojęciem aktywności turystycznej powinno się rozumieć wszystkie wyjazdy poza
miejsce zamieszkania z Wyjątkiem tych, których celem jest regularne pobiera-
nie nauki lub wyjazdy pozostające w sprzeczności z ogólnie przyjętymi norma-
mi. Kwestia precyzyjnego określenia aktywności turystycznej pozostaje jednak
wciąż dyskusyjna.

Przytoczone wyżej próby definiowania aktywności turystycznej sprowadza-
ją się właściwie do faktu zaistnienia wyjazdu poza miejsce zamieszkania. Pro-
blemem otwartym pozostaje pytanie, w jakim celu wyjazd ten następuje? Dla-
tego przy próbie porównywalności wyników mogą zaistnieć pewnego rodzaju
rozbieżności.
Aktywność turystyczna młodzieży nierozerwalnie związana jest z jej cza-

sem wolnym, dlatego warto zwrócić uwagę na denlnicję czasu wolnego zapropo-
nowaną przez A. Zawadzka [22] . Czas wo]ny, to czas wykorzystywany na zajęcia
nieobowiązkowe, podejmowane dobrowolnie dla odpoczynku, rozrywki, wszech-
stronnego rozwoju i udziału w życiu społecznym. Definicja ta wywodzi się z kon-
cepcji czasu wo]nego J. Dumazediera [2] .

Młodzież najczęściej bywa określana w kategoriach biologicznych, psycholo-
gicznych i sodologiczno-kulturowych. ,,W znaczeniu biologicznym młodzież, to oso-
by znajdujące się w stadium rozwodu fizycznego, które trwa od momentu uzyskania
dojrzałości płciowej do zakończenia procesu wzrastania, to jest w zależności od płci
od około 14--16 do 20--25 roku życia. W okresie tym następuje zwolnienie proce-
sów rozwojowych, zostają wyrównane opóźnienia w rozwoju ńzycznym, dochodzi
do wyrównania procesów anabolicznych i katabolicznych. Organizm staje się doj-
rzały, sprawne prezentuje wysoki poziom motoryczności. Dojrzewanie układu ner-
wowego stwarza warunki do uzyskania pełnej dojrzałości osobniczej" [15]. Do ba-
dań opisanych w niniejszej publikacji wybrano reprezentatywna grupę młodzieży
w wieku 15--20 lat, uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych.

Badania aktywności turystycznej młodzieży

Na aktywność turystyczną młodzieży należy spojrzeć w kontekście histo-
rycznym, przemian społecznych i politycznych. W Polsce do roku 1989 inny cha-
rakter miały wyjazdy i samo uczestnictwo młodzieży w turystyce. Analizując
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wyniki badań z lat powojennych do 1989 roku należy brać te fakty pod uwagę.
Transformacja gospodarcza i zmiany świadomości społecznej wpłynęły na wa-
runki rozwoju turystyki młodzieży. Skłania to do szczegółowych, pogłębionych
badań udziału młodzieży w turystyce oraz genezy aktywności turystycznej do-
rastającego pokolenia [16].

W ostatnich latach nastąpił rozwój badań aktywności turystycznej. Mają
one charakter eksploracyJny i eksplanacyjny. Pozwala to na wyjaśnienie uwa-
runkowań aktywności turystycznej młodzieży. Problematyka czasu wolnego
poruszana jest na ogólnopolskich konferendach naukowych. Problemem pozo-
staje często brak porównywalności badań. Składają się na to różnice terminolo-
giczne i stosowane metody badawcze.

Problematyka oraz metody i przebieg badań

Badania właściwe, dotyczące miejsca turystyki w sposobie zagospodarowa-
nia czasu wolnego młodzieży w Krakowie, zostały poprzedzone badaniami pilo-
tażowymi. W ten sposób została zweryHikowana przydatność i wartość diagno-
styczna narzędzi zastosowanych w badaniach. Badania główne przeprowadzo-
no na wiosnę 1999 roku.

Celem badań była diagnoza stanu aktywności turystycznej oraz uzyskanie
odpowiedzi na pytania dotyczące zagospodarowania czasu wolnego.
1. Jakie miejsce zajmuje turystyka wśród form spędzania czasu wolnego mło-

2. Jaka jest treść i częstotliwość aktywności turystycznej młodzieży?
3. Jakie bariery uniemożliwiają lub ograniczają aktywność turystyczną?

Przystępując do badań głównych przyjęto założenie, iż wyniki mają być re-
prezentatywne dla ogółu młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych
Krakowa. W tym celu dokonano losowego doboru próby z badanej zbiorowości
młodzieży. Zbiorowość młodzieży uczącej się w szkołach ponadpodstawowych
zastała podzielona na trzy grupy odpowiadające trzem typom szkół: liceum ogól-
nokształcącym, technikom i liceum zawodowym oraz zasadniczym szkołom za-
wodowym. Za jednostkę losowania przyjęto klasę szkolną (oddział). W doborze
próby posłużono się tablicą liczb losowych. Losowanie miało charakter grupowy
i jednostopniowy. Losowano osobno z trzech warstw (z trzech typów szkół po-
nadpodstawowych) o alokacji proporcjonalnej. Ułatwiło to analizę statystyczną
danych. Reprezentatywność próby ilustruje tabela l.

W przeprowadzonych badaniach głównych stopień realizacji założonej próby
był stosunkowo wysoki i wynosił: 96,7% dla LO, 82,1% dla TLZ, 90,3 % dla ZSZ.
Najczęstszą przyczyną różnic w poziomie realizacji założonej próby w po-

szczególnych typach szkół była absencja na zajęciach. Z powodów formalnych,
np. brak odpowiedzi lub odpowiedź nielogiczna, odrzucono ll ankiet (1,2%).

dzieży?
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Można stwierdzić, iż wylosowana próba stanowi dobrą reprezentację ogółu
niepracującej młodzieży szkół ponadpodstawowych Krakowa.

Tabela l. Ocena reprezentatywności próby ze względu na płeć respondentów

Zródło: opracowanie własne

Tabela 2. Poziom realizacji założonej próby w poszczególnych typach szkół

zszTLZLO
%N%N
22,417 09746,024964

218 22,431,530846,0449
źż,319728,6434

90,3%82,1%96,7%

wus)Populacja (
Próba założona (1,8%)
Próba zrealizowana
% realiza

54 199
975

884

90,7%

Zródło: opracowanie własne

Charakterystyka badanych osób

Tabela 3. Frakcje badanych dziewcząt i chłopców w poszczególnych typach szkół(dane w %)

Zródło: opracowanie własne

Tabela 4. Podział respondentów ze względu na klasę (dane w %)

Zródło: opracowanie własne

Płeć
Populacja generalna P},óba zrealizowana Różnica

(w 9 )N % N %

Chłopcy 28238 52,1 476 53.9 L.8

Dziewczęta 25961 47,9 408 46,1 L.8

Razem 54 199 100,0 884 100.0 1 0.0

Typ szkoły Dziewczęta Chłopcy
LO 66,6 33.4

TLZ 26.5 73.5

zsz 26.4 73.6

Ogółem 46,2 53.9

Klasa Uczniowie

l 33.8

11 40,7
111 13.5
lv l0,4
V 2,0
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Aktywność turystyczna badanych osób

Badania reprezentatywne wykazały, że 43,5% młodzieży szkół ponadpod-
stawowych Krakowa uprawia turystykę. Taka część młodzieży deklaruje swoje
uczestnictwo w turystyce. Uwagę zwraca wyższa aktywność turystyczna dziew-
cząt niż chłopców, (aż o 7%) oraz wyraźnie wyższa aktywność turystyczna mło-
dzieży z liceów ogólnokształcących niż ze szkół zasadniczych zawodowych (pra-
wie dwukrotnie wyższa).

Ciekawie prezentują się wyniki aktywności turystycznej w klasach l--V.
Najwięcej osób uprawia turystykę w klasie 1, najmniej zaś w lll, IV i V. Oznacza
to, że aktywność turystyczna w miarę dorastania młodzieży maleje.

Tabela 5. Frakcja osób uprawiających turystykę(dane w %)

Zródło: opracowanie własne

Czas wolny poza zajęciami w szkole młodzież najchętniej spędza spotykając
się z przyjaciółmi i znajomymi(79,1%). Duża część młodzieży również słucha
w czasie wolnym muzyki(71,5%). Prawie 37% ogółu badanych uprawia sport
rekreacyjnie, a trochę ponad 10% wyczynowo. W czasie roku szkolnego, od po-
niedziałku do piątku, brak jest właściwie okazji do regularnych lub sporadycz-
nych wyjazdów turystycznych. Sposób spędzania czasu wolnego ilustruje poniż-
sza tabela.

Również w soboty i niedziele czas wolny młodzież najczęściej przeznacza na
spotkania ze znajomymi i przyjaciółmi(ok. 67%), wyjeżdża poza miasto ponad
27% badanych. Ponad 1/4 młodzieży uprawia turystykę weekendowe. Jej struk-
tura przedstawia się następująco. Znacznie więcej, bo 30,4% dziewcząt uczest-
niczy w turystyce, przy nieco ponad 24% udziale chłopców. Jeśli chodzi o typy

Kategoria badawcza
Frakcja osób, które uważają, że:

Uprawiają turystykę Nie uprawiają
turvstvki Trudno powiedzieć

Płeć

Dziewczęta
Chłopcy

47,4
40.5

34,9
45.2

17,7

      16,6
16,4

       
Ogółem 43.5 40.5 16.0
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Tabela 6. Sposób spędzania czasu wolnego poza zajęciami w szkole (dane w %)

Zródło: opracowanie własne

Tabela 7. Sposób spędzania czasu wolnego w soboty iw niedziele (dane w %)

Zródło: opracowanie własne

Sposób spędzania czasu wolnego Ogółem
Płeć Typ szkoły

K M. LO TLZ zsz
Spotkania z przyjaciółmi 79,1 80,6 77,7 78,] 79,5 80,7

Kawiarnia lub pub 33,3 34,1 32,6 33,3 35,2 26,4

Oglądane telewizji 64,3 64,2 64,3 62,2 68,9 62,9

Słuchanie muzyki 71,5 79,2 64,9 73,0 70,8 69,0

Czytanie książek lub prasy 37,9 48,5 28,8 50,9 31,2 17,8

Spacery 24,1 39,7 l0,7 32,7 15,4 16,2

Kino 18,8 24,0 14,3 25,1 15,4 9,1

Dyskoteki 28,7 25,7 31,3 18,9 35,2 42,1

Uprawianie sportu rekreacyjnie 37,0 32,6 40,8 41,0 41,1 22,8

Uprawianie sportu wyczynowo l0,8 6,6 14,3 12,0 9,9 9,1

Oglądanie imprez i widowisk sportowych L2,8 5,4 19,1 7,1 18,6 17,8

Udział w spotkaniach (np. w klubach, organizacjach,
para6lach)

7,7 9,3 6,3 8,3 8,3 5,6

Udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych l0,5 15,4 6,3 i6,8 7,9 0,0
Gry komputerowe lub automaty zręcznościowe 23,7 5,2 39,7 20,5 33,2 18,8

Odpoczynek bierny 10,1 9,8 i0,3 l0,4 12,3 6,6
Inny sposób spędzania czasu wolnego 8,3 9,3 7,4 9,7 7,9 5,6

Sposób spędzania czasu wolnego Ogółem
Płeć Typ szkoły

K M LO T]Z zsz
Odpoczynek w domu 38,1 38,5 37,8 37,1 43,5 33,5

Wyjazdy poza miasto 27,0 30,4 24,2 32,7 22,5 20,3

Oglądanie telewizji 51,6 49,5 53,4 49,8 59,3 45,7

Słuchanie muzyki 51,9 53,2 50,8 48,4 58,5 51,3

Chodzenie na spacery 28,5 44,9 14,5 36,9 20,6 20,3

Uprawianie sportu rekreacyjnie 32,2 25,0 38,5 36,2 34,0 21,3
Starty w zawodach sportowych 6,1 3,9 8,0 6,7 7,5 3,1

Kino, teatr, koncerty 20,8 31,1 12,0 32,0 13,4 5,6

Oglądanie imprez sportowych 14,1 6,6 20,6 10,1 19,0 16,8

Dyskoteki, prywatki 36.9 36,3 37,4 29,3 43,9 44,7

Kawiarnia, pub 30,3 31,4 30,3 32,7 32,4 24,4

Spotkania ze znajomymi lub przyjaciółmi 66,9 74,2 60,7 68,9 64,0 66,0

Czytam ksii@ki, gazety lub czasopisma 25,8 32,1 20,4 34,6 23,7 9,1

Spędzanie czasu przy komputerze lub automatach
zręcznościowych

19,9 5,4 32,4      
Inny sposób spędzania czasu wolnego 8,6 11,3        
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szkół, najwięcej -- 32,7 % młodzieży Wjeżdża z liceów ogólnokształcących, 22,5%
z techników i liceów zawodowych i 23% z zasadniczych szkół zawodowych. Sport
rekreacyjnie uprawia 32% młodzieży krakowskiej, najczęściej z liceów ogólno-
kształcących (36,2%), najrzadziej z ZSZ (21,3%).

Uwagę zwraca stosunkowo niska aktywność turystyczna młodzieży w okre-
sie ferii zimowych. Aż 42,5% ogółu badanych dwutygodniowe przerwę w nauce
spędza w domu, nigdzie nie wyjeżdżając. Prawie 23% badanych wyjeżdżało tyl-
ko na jeden dzień lub na dwa dni.

Tabela 8. Sposób spędzania ferii zimowych (dane w %)

Zródło: opracowanie własne

Wakacje są dla młodzieży szkolnej okresem szczególnej aktywności tury-
stycznej. Wynika to z czasu ich trwania oraz warunków do uprawiania turysty-
ki. Ponad 83% badanych deklaruje aktywność turystyczną. Jednak wśród mło-
dzieży ze szkół zasadniczych zawodowych tylko niewiele ponad 2/3 wyjeżdżało
podczas ostatnich wakacji. W badaniach nie brano pod uwagę czasu trwania
tych wyjazdów.

Tabela 9. WHazdy wakacyjne (dane w %)

Żródło: opracowanie własne

Młodzież krakowska najczęściej wakacje spędzała w górach (43%), nad je-
ziorami i nad morzem przebywało około 1/4 badanej populacji. Uwagę zwraca
stosunkowo wysoki odsetek osób wyjeżdżających za granicę (ponad 27%), przy
czym spośród badanych najrzadziej wyjeżdżali uczniowie szkół zasadniczych
zawodowych (12,6%).

Wakacje nad jeziorami częściej spędzali chłopcy niż dziewczęta, które pre-
ferowały wyjazdy nad morze iw góry.

Sposób spędzania ferii
zimowych

Ogółem Dziewczęta Chłopcy LO TLZ zsz
W domu 42,5 41.7 43.3 33.2 50.2 53.3
W domu, wyjeżdżając na
jeden lub dwa dni 22,9 19,4 25,8 22,4 26,1 19,8

Na zimowisku 7,9 8,1 7.8 11.8 5.1 3.1
U rodziny poza miastem 14,0 14,7 13,5 15,0 11,9 14.7
Za granicą 6,5 8,1 5,0 9.9 2.8 3.6
Gdzieś indziej 7,2 8,6 6,1 10,1 4.4 4,6

Kategoria badawcza Ogółem Dziewczęta Chłopcy LO TIZ zsz
Wyjazdy podczas wakacji 83,4 84,8 82, 1 92,6 79.1 68.5
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Tabela 10. Miejsce pobytu podczas wakacji(dane w %)

Zrodlo: opracowanie własne

Ciekawie przedstawiają się wyniki badań częstotliwości wyjazdów w cią-
gu ostatniego roku. Więcej niż 6 razy wyjeżdżało prawie 38% młodzieży. Tylko
3% badanych twierdzi, że nie opuszczali miejsca zamieszkania w ciągu ostat-
niego roku. Ponad 20% młodzieży nie potrafiło dokładnie sprecyzować jak czę-
sto wyjeżdżali.

Tabela 11. Częstotliwość wyjazdów młodzieży szkół ponadpodstawowych (dane w %)

Źródło: opracowanie własne

Interesującym problemem badawczym wydają się przyczyny braku aktyw-
ności turystycznej. Najczęstszą barierą aktywności turystycznej są problemy
finansowe (ponad 61%), na drugim miejscu młodzież wymienia brak czasu wol-
nego (41,62%). Inne czynniki odgrywają mniejszą rolę iw mniejszym stopniu
ograniczają aktywność turystyczną.

Miejsce pobytu podczas
wakacji Ogółem Dziewczęta Chłopcy LO TLZ zsz

Góry (na terenie Polski) 43,4 46,2 40.8 46,4 39,0 40,7

Nad morzem (na terenie
Polski)

25,0 28,6 21,8 30,9 19,0 16,3

Nad jeziorami (na terenie
Polski)

24,6 22,5 26,4 25.2 26,0 20,7

Za granicą 27,0 29,5 24.9 35,4 20,0 L2,6

W innych miejscach 14,1 16,2 12,3 L2,2 16,0 L7,0

Kategoria
badawcza

Częstotliwość wyjazdów
w ciągu ostatniego roku Nie

wyjeżdżałem
Trudno
powiedzieć      Więcej

niz
6 razy

Płeć
Dziewczęta
Chłopcy           21,8

19,9

"B     ęf    L7,1
19,9
29,9

'1     ę![ iŚJŁ
Ogółem 13,6 13,6 11,4 37,7 3,1 20.8
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Tabela 12. Bariery aktywności turystycznej (dane w %)

Zródło: opracowanie własne

Podsumowanie

Przeprowadzone badania skłaniają do twierdzenia, iż turystyka zajmuje
ważne miejsce w sposobie zagospodarowania czasu wolnego młodzieży. Ponad
43% badanej populacji uczestniczy w turystyce, 40,5% młodzieży podaje, że nie
uprawia turystyki, 16% badanych nie potrafi zająć jednoznacznego stanowiska.
Zauważalna jest duża różnica aktywności turystycznej pomiędzy okresem zi-
mowym i letnim. Zdecydowanie najczęściej młodzież wyjeżdża w okresie waka-
cji. Może to być uwarunkowane, między innymi, długością trwania przerwy za-
równo zimowej, jak i letniej oraz warunkami klimatycznymi.

Place of Tourism in Free-time Activity of Secondary School
south in Kraków

Tourism is among important free-time/leisure activities. According to WTO
deHlnition, tourism stretches also to business and other commercial travel. In
the case of youth tourism, the latter ferm applies nearly exclusively to free
time. Based on research results, it follows that almost every second person en-
gages in tourism activity (43%). A considerable variation in tourism activity is
noted in winter and summer periods. south practice tourism mostly during ho-
liday periods. Barriers in tourism activity should be noted. For Polish youth,
the major barrier is their financial situation (61%) followed by lack of free time
(41,6%). Among the major factors influencing tourism activity are climate con-
ditions. south relatively rarely practice weekend tourism.

Bariery aktywności turystycznej Częstotliwość występowania(%)
Problemy finansowe 61.0
Brak zgody rodziców 18.]
Brak czasu wolnego 41.6
Brak odpowiedniego organizatora wyjazdu 17.5
Brak ochoty i zainteresowań 8.9
Brak towarzystwa 13.3
Obowiązki domowe 13.9
Lęk przed innym, nowym środowiskiem  
Brak odpowiedniej informacji 10.0
Brak sprzętu 18.5
Inne 1.9
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ZNACZENIE TURYSTYKI
DLA MOZLIWOSCI OCHRONY l EKOROZWOJU

ZLEWNI CZARNEGO DUNAJCIAI

Piotr Dąbrowskih

Zarówno sama rzeka Czarny Dunajec, jak i obszar położony w jej zlewni
posiadają wysoką wartość przyrodnicze,, wynikającą z czynników samoistnych
i z pomostowej roli tego terenu w skali całych Karpat Zachodnich. W artykule
podjęto próbę wykazania, że ochrona najcenniejszych fragmentów zlewni jest
celowa i możliwa do pogodzenia z postulatami rozwoju społeczno-ekonomiczne-
go. W implementacji zasad ekorozwoju zasadniczą rolę przypisano turystyce
zrównoważonej, jako tej dziedzinie gospodarki, która dla swego rozwoju wyma-
ga ochrony istniejących i odtworzenia zdegradowanych zasobów przyrodniczych.

Ogólna charakterystyka zlewni Czarnego Dunajca

Granice, położenie i podział terenu objętego opracowaniem

Analizie poddano teren zlewni Czarnego Dunajca pomiędzy dwoma prze-
krojami: ,,Biały Potok" (879 m n.p.m.) -- tj. miejscem gdzie łączą się potoki kiwa
Woda i Kinowa -- oraz ,,Nowy Targ" (583 m n.p.m.), który obrano umownie na
moście na drodze krajowej nr 95.
Wybór górnego ograniczenia był podyktowany nie tylko faktem, że dopiero

w tym miejscu rzeka otrzymuje nazwę Czarny Dunajec. Istotniejsze znaczenie
ma fakt, że zarówno zlewnia Kinowej, jak i Siwej Wody leży prawie w całości

* Instytut 'lbrystyki AWF. Kraków, al. Jana Pawła ll 78

' Artykuł napisano na podstawie opracowania wykonanego w ramach tematu: ,,Ocena ekolo.
licznego stanu zlewni Czarnego Dunajca i uwarunkowania ekorozwoju jego dorzecza", realizowa
nego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w l(rakowie w 1997 r.
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w Tatrach, ma naturalny charakter i jest chroniona w parku narodowym. Nie
zachodzi zatem potrzeba zajmowania się tymi zlewniami w ramach rozważań
dotyczących zagadnień ekorozwoju.

Dolne ograniczenie zostało przyjęte w podanym miejscu z nieco innych po-
wodów. Bezpośrednio poniżej tego miejsca rzeka wpływa w obszar miejski. Ob-
jęcie opracowaniem zlewni aż do połączenia Czarnego Dunajca z Białym ozna-
czałoby konieczność podjęcia problematyki dużego (ok. 40000 tys. mieszkań-
ców) ośrodka miejskiego i gospodarczego, która to problematyka jest jakościo-
wa różna w stosunku do całej reszty omawianego obszaru, mającego wybitnie
wiejski charakter. Dokonane wyłączenie niespełna dwukilometrowego odcinka
rzeki ma zatem charakter praktyczny, ponieważ jednak Nowy Targ leży już
przy samym końcu Czarnego Dunajca, nie rzutuje to na zasadniczy cel pracy.

Powierzchnia tak ujętej zlewni wynosi ok. 37000 ha, co stanowi 78% całej
zlewni Czarnego Dunajca mającej 47422 ha, przy czym na cześć powyżej prze-
kroju ,,Biały Potok" przypada 7900 ha, tj. 17%, a na część poniżej przekroju
,,Nowy Targ" 2500 ha, tj. 5% całej zlewni.

Najwyższym punktem jest szczyt Hrubego Regla -- 1339 m n.p.m., a najniż-
szym dolne ograniczenie zlewni -- 583 m n.p.m. , rozpiętość pionowa wynosi zatem
756 m. RozciągłośĆ południkowa przekracza 27 km, a równoleżnikowa 15 km.

Zlewnia Czarnego Dunajca leży na terenie kilku jednostek podziału fizycz-
na-geograficznego Karpat. W k]asy6lkacji Kondrackiego [17] sito mezoregiony:
Tatry Zachodnie (znikomy fragment), Rów Podtatrzański, Pogórze Spisko-Gu-
bałowskie (ok. połowy obszaru zlewni), Konina Orawsko-Nowotarska, Gorce
(dolina Lepietnicy), Beskid Żywiecki(mała część Pasma Podhalańskiego) .

W nowszym podziale [ 4] teren ten należy w zasadzie do tych samych mezore-
gionów, jedynie z Beskidu żywieckiego wyłączono Pogórze Orawsko-Jordanow-
skie. Wjeszcze innym ujęciu wschodnia część Pogórza Orawsko-Jordanowskiega
jest zaliczana do Bramy Sieniawskiej, a zachodnia do Działów Orawskich [35].

W obu podziałach na teren zlewni nie wchodzi mezoregion Pieniny.

Zarys budowy geologicznej, ukształtowanie powierzchni
Zlewnia Czarnego Dunajca zajmuje obszar o zróżnicowanej budowie geolo-

gicznej, sięgając tak na teren Karpat Zewnętrznych, jak i Wewnętrznych.
Znikoma część zlewni, która znajduje się w Tatrach, położona jest prawie

w całości w zasięgu eoceńskich skał osadowych (eocen numulitowy), należących
do paleogenu Podhala. Jedynie w strefie przygrzbietowej występują jurajskie
wapienia serii reglowych: środkowej i dolnej .

Na północ od Tatr, aż po linię Chochołów -- Maruszyna -- Szaflary, rozciąga
się obszar występowania niesfałdowanych, paleogeńskich skał fliszowych o miąż-
szości przekraczającej miejscami 2500 m. W obrębie fliszu podhalańskiego wy-
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różnia się warstwy zakopiańskie, szaflarskie, chochołowskie i ostryskie. Najbar-
dziej odporne na erozja są warstwy chochołowskie i ostryskie, zbudowane głów-
nie z piaskowców. To one tworzą najwyższe grzbiety i wzniesienia Pogórza Guba-
łowskiego. Złożone przede wszystkim z łupków warstwy zakopiańskie są znacz-
nie bardziej podatne na erozja. Miejsca ich występowania -- Rów Podtatrzański
i obszar między Cichem a Bańskąsą wyraźnie obniżone w stosunku do centralnej
części Pogórza Gubałowskiego. WarstlAry szaflarskie, piaskowcowo-łupkowe, wy-
stępują w północnej, brzeżnej strefie fliszu podhalańskiego. Kontaktują się one
z pienińskim pasem skałkowym i są miejscami stromo nachylone [30]
Pogórze Gubałowskie to asymetryczny wał kulminujący w Magurze Witow-

skiej (1232 m n.p.m.). Od południa opada on stromo do Rowu Podtatrzańskiego,
a ku północy wysyła długie, łagodnie opadające grzbiety, rozdzielone szerokimi
dolinami potoków.

Pieniński pas skałkowy zaznacza się w terenie jako ciąg niewysokich, ale
dość stromych i skalistych wzgórz, a także pojedynczych skałek. Ciągną się one
pomiędzy Szaflarami i Starem Bystrem na długości ok. 9 km i szerokości prze-
kraczającej 2 km. Najwyższym wzniesieniem jest góra żdżar (771 m n.p.m.).
W terenie występują zarówno utwory głównych pienińskich jednostek skałko-
wych (jura i kreda), jak i ich osłony (formacja jarmucka -- górna kreda). Skali-
ste wzgórza zbudowane są zwykle z wapieni, natomiast obniżenia wyścielone są
utworami marglistymi, łupkowymi i fliszowymi]2] .

Od północy pas skałkowy kontaktuje się z płaszczowiną magui'ską należą-
cą do Karpat Zewnętrznych. Jej utwory nie sąjednak widoczne na powierzchni,
gdyż Konina Orawsko-Nowotarska wyścielona jest neogeńskimi osadami słod-
kowodnymi, na których leżą czwartorzędowe pokrywy żwirowe. Osady te są ku
zachodowi coraz grubsze, przekraczając 1000 m miąższości, a także rozleglej-
sze, przykrywając również pas skałkowy i północny skraj fliszu podhalańskie
go. Pokryte czwartorzędem, tworzą one prawie płaską powierzchnię, z wyjąt-
kiem Domańskiego Wierchu (748 m n.p.m), który jest potężnym stożkiem na-
pływowym usypanym ze żwirów przez rzeki płynące w pliocenie z południa i po-
łudniowego wschodu [2]. E]ementem pokrywy czwartorzędowej sąrównież tor-
fowiska, które tworzyły się od schyłku ostatniego glacjału.

IJtwory płaszczowiny magurskiej wyłaniają się spod osadów Kotliny Oraw-
sko-Nowotarskiej na północ od Czarnego Dunajca i Piekielnika, co wyraźnie za-
znacza się w krajobrazie. Płaszczowina magurska jest zbudowana ze skał osadzo-
nych w górnej kredzie i paleogenie, a najbardziej charakterystyczne dla niej są
eoceńskie piaskowce magurskie. Cała pozostała część zlewni Czarnego Dunajca
leży w obrębie tej płaszczowiny, głównie w zasięgu piaskowców magurskich.

Rzeźba części zlewni należących do Gorców i Pogórza Orawsko-Jordanow-
skiego wyraźnie się różni. Grzbiety górskie Gorców mają dojrzałą inwersyjną
rzeźbę, a Lepietnica wcina się między nie głębokąwciosową doliną z wyraźnymi



100 PIOTR DĄBROWSKI

lejami źródłowymi. Rzeźba Pogórza Orawsko-Jordanowskiego jest znacznie ła-
godniejsza, ma wysokości względne i bezwzględne mniejsze, a doliny potoków
płytkie, szczególnie od strony południowej .

Jak widać z powyższego krótkiego przeglądu budowa geologiczne zlewni
Czarnego Dunajca jest silnie zróżnicowana. Ma to oczywisty związek z różno-
rodnością żywej przyrody. Ponadto obecność licznych naturalnych i sztucznych
odsłonięć stwarza dogodne możliwości dla dydaktyki nauk o Ziemi.

Klimat
Stosunki klimatyczne w zlewni Czarnego Dunajca są zróżnicowane w zależ-

ności od wysokości nad poziomem morza oraz ukształtowania powierzchni. Po-
górze Gubałowskie i część beskidzka leżą w piętrze umiarkowanie chłodnym,
gdzie średnia temperatura roczna zmniejsza się z wysokością od +6' C do +4' C,
przy czym ta niższa wartość występuje tylko w najwyższych położeniach. Naj-
zimniejszym miesiącem jest styczeń (ak. 5' C), a najcieplejszym lipiec (ponad
+13' CI). Przeciętna liczba dni z mrozem wynosi ok. 130, a okres wegetacyjny
trwa ok. 190 dni. Opady rosną z wysokością od ok. 900 mm do ponad 1200 mm
rocznie w najwyższych położeniach, znaczna część tych opadów ma postać śnie-
gu, a długość zalegania pokrywy śnieżnej zmienia się z wysokością od 120 --
140 dni w roku. Latem zdarzają się gwałtowne opady o intensywności docho-
dzącej do 15 mm/godz. Jeśli utrzymują się dłużej, to powodują gwałtowne wez-
brania, szczególnie na Pogórzu Gubałowskim, gdzie wskutek małej lesistości
naturalna retencyjność jest znacznie ograniczona.

Klimat Kotliny Orawsko-Nowotarskiej jest nieco odmienny. Spowodowane
jest to upływem zimnego powietrza i jego długim zaleganiem w kotlinie. Powo-
duje to inwersję temperatury i znaczne zwiększenie liczby dni z przymrozkami,
które zdarzają się nierzadko jeszcze w drugiej połowie maja i już w pierwszej
połowie września. Bardzo głębokie są absolutne minima temperatury, które się-
gają--40' C., przy średniej temperaturze rocznej dla Czarnego Dunajca +5,2' C.
Konina leży w cieniu opadowym, toteż roczne sumy opadów nie przekraczają
800 mm, w tym 35% stanowią opady śniegu. Znaczna jest też liczba dni bez-
wietrznych, sięgająca w Czarnym Dunajcu 40%, co jest najwyższym odsetkiem
na Podha[u. (Dane wg [19, 29]).

Charakterystyka żywej przyrody

Jednostki geobotaniczne na terenie zlewni Czarnego Dunajca
W przyjętym podziale geobotanicznym [31] prawie cała zlewnia należy do

Okręgu Beskidy -- największego w polskich Karpatach, przy czym Pogórze
Gubałowskie, Matura Witowska, Konina Kościeliska i znajdująca się na tere-
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nie zlewni część Beskidów należą do Podokręgu Sląsko-Babiogórskiego, a Koni-
na Orawsko-Nowotarska do Podokręgu Bony Nowotarskie, który zresztą na te-
renie Polski ogranicza się do jej obszaru.

Należy nadmienić, że w ostatnich latach niektórzy badacze [24] proponują,
aby Rów Podtatrzański wspólnie z Pogórzem Gubałowskim wydzielić jako osob-
ny podokręg. Przemawiają za tym znaczne oddalenie od reszty Podokręgu ślą-
sko-Babiogórskiego, a także pewne swoiste rysy florystyczne.

Poza tym podziałem pozostaje jeszcze maleńki skrawek położony w w Okrę-
gu Tatry oraz fragment pienińskiego pasa skałkowego na zachód od Szaflar.
Ten ostatni został przez Grodzińską [13] za]iczony do Okręgu Pieniny i Pod-
okręgu Spiski-Nowotarskiego.

Przytoczony podział jednoznacznie wskazuje, która część zlewni ma szatę
roślinne najbardziej swoistą, poza tym terenem rzadko spotykaną-- są to mia-
nowicie Bony Nowotarskie wraz z występującymi tam torfowiskami.

Wpływ gospodarki ludzkiej na szatę roślinną
Najstarsze ślady obecności ludzi nieopodal omawianego obszaru darowane są

na ok. 20 000 lat p.n.e. [43]. Sta]e rośnie liczba danych archeo]ogicznych świad-
czących, że ludzie zapuszczali się w te okolice także w późniejszych czasach, przy
czym trasy wędrówek wiodły prawdopodobnie na południową stronę Karpat przez
Pieniny lub Orawę. Mimo to aż do początków państwowości polskiej oddziaływa-
nie człowieka na przyrodę zlewni Czarnego Dunajca prawie się nie zaznaczało.

W owym czasie prawie cały omawiany teren pokrywały lasy. Na Pogórzu
Gubałowskim i w Beskidach były to przede wszystkim lasy dolnoreglowe
buczyna karpacka, bony jodłowo-świerkowe i olszyna karpacka, rosnąca wzdłuż
rzek i potoków. Jedynie na najwyższych wzniesieniach utrzymywały się górno-
reglowe świerczyny. Natomiast w Kotlinie Orawsko -- Nowotarskiej rosły typo-
we dla tego terenu bary świerkowo-sosnowe. Bezleśnymi pozostawały jedynie
torfowiska, porośnięte najwyżej z rzadka karłowatymi sosnami.

Pierwsze historyczne wzmianki o osadach ludzkich na Podhalu odnoszą się
do roku 1234, kiedy to zdecydowano o budowie kościoła w Ludźmierzu i uprowa-
dzeniu tam cystersów. Nowy Targ jest po raz pierwszy wymieniony w roku 1233
(jako Stare Cło). Zameczek na skałce w Szaflarach powstał ok. roku 1245. Nie
ulega wątpliwości, że jakieś osady ludzkie już wcześniej na omawianym terenie
istniały. ówcześni mieszkańcy musieli dość intensywnie wycinać i karczować
lasy, gdyż z diagramów pyłkowych odpowiadających temu okresowi można od-
czytać znaczący spadek powierzchni leśnej na rzecz pastwisk i zrębów [28].

Osadnictwo na Podhalu zostało zahamowane przez najazdy tatarskie, ale
odżyła za czasów Kazimierza Wielkiego. Lokacja Nowego Targu miała miejsce
1346 r., Rogoźnik istniał już w pierwszej poł. XIV w. W tym samym stuleciu
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powstał też Czarny Dunajec i Krauszów. Wsie na Pogórzu Gubałowskim po-
wstały później: Stare Bystre i Chochołów na początku XVI w., Ciche z końcem
XVI w., Witów i Ząb na początku XVII w.

W tym samym okresie zaczęło się rozpowszechniać pasterstwo owiec l wo-
nów, prawdopodobnie w związku z pojawieniem się ludności wołoskiej. Część
stad wypasano latem na halach tatrzańskich, pędząc je tam nawet z odległych
osad. Szlaki te prowadziły przez Pogórze Gubałowskie i to raczej wzdłuż grzbie-
tów, gdyż doliny były trudniej dostępne. Zwierzęta te musiały wyrządzić w la-
sach duże szkody.

Rozwój osadnictwa i sposoby gospodarowania spowodowały, że już w XVII
w. lasy na całym terenie zostały mocno przetrzebione, a z końcem XVIII w. pozo-
stały ich resztki o zmienionym składzie gatunkowym i bardzo zdewastowane.
Wyczerpywanie się zasobów drewna spowodowało sięgnięcie po torfjako suro-
wiec opałowy, chociaż poprzednio używano go raczej dla poprawy gleby. Przy-
najmniej od XIX w. torfowiska były już eksploatowane na opał i ich powierzch-
nia systematycznie się zmniejszała.

Wzrastające szybko w XIX i początku XX w. zaludnienie, przy biedzie i trud-
nych warunkach prowadzenia gospodarki rolnej, która dla większości ludzi była
jedynym źródłem utrzymania, zmuszała do wzięcia pod uprawę prawie każdego
przydatnego skrawka gruntu. Głód ziemi był tak duży, że pola orne sięgały miej-
scami powyżej 1100 m n.p.m. W efekcie większe powierzchnie leśne utrzymały
się tylko w miejscach najwyżej położonych i na niezwykle ubogich siedliskach
w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej. W innych miejscach pozostały wśród pól i pa-
stwisk tylko tzw. przylaski.
W drugiej połowie XX w. nacisk na zwiększanie powierzchni rolnej zelżał,

gdyż otwarty się inne źródła utrzymania. Zwiększać się natomiast stale odsetek
terenów zurbanizowanych, wziętych pod zabudowę i drogi. Na terenie Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej trwała przez cały XX w. eksploatacja torfu, przeprowa-
dzono też liczne prace odwadniające. Doprowadziło to zniszczenia naturalnej
szaty roślinnej na znacznych powierzchniach.

Faliński oceniając w 1975 r. stopień antropogenicznego przeobrażenia ro-
ślinności Polski]ll] zaliczył omawiany teren do IV kategorii: ,,Obszary z frag-
mentami roślinności naturalnej pozostawionymi jedynie na siedliskach skraj-
nie ubogich albo niedostępnych dla rolnictwa lub osadnictwal na większości sta-
nowisk roślinność naturalna została zastąpiona przez roślinność synantropiJ-
ną". Od tamtego czasu procesy synantropizacji postąpiły jeszcze bardziej

Zróżnicowanie roślinności

W porównaniu z sąsiednimi obszarami, takimi jak Tatry, Pieniny czy Babia
Góra roślinność zlewni Czarnego Dunajca przedstawia się, na pierwszy rzut
oka, dość ubogo i monotonnie, zwłaszcza biorąc pod uwagę rozległość terenu.
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Jednak, opierając się na badaniach florystycznych pi'zeprowadzonych na Pogó-
rzu Gubałowskim [12], w zachodniej części pasa skałkowego [13], w Gorcach
j18], na Działach Orawskich [15], a także na danych z torfowisk nowotarskich
[37] można szacować, że występuje na tym terenie 800 -- 900 gatunków roś]in
naczyniowych. Są to gatunki rodzimego pochodzenia lub trwale zadomowione.
Należy przy tym podkreślić, że nie cały teren zlewni został zbadany z równą
dokładnością, np. brak danych z Magury Witowskiej, a rozpoznanie botaniczne
Kotliny Orawsko--Nowotarskiej jest tylko fragmentaryczne [39] . Należy zatem
sądzić, że postęp badań może przynieść pz'zekroczenie podanego przedziału.
Podana liczba gatunków stanowi 35--40% flory Polski i ok. 50% flory Kar-

pat. Jest to wysoki współczynnik świadczący o wciąż zaskakująco wysokiej róż
norodności biologicznej omawianego terenu. Walory te zaznaczają się jeszcze
dobitniej jeśli wziąć pod uwagę konkretne gatunki.

Omawiany obszar nie ma własnych endemitów, występują tu jednak nie-
które endemity i subentdemity ogólnokarpackie, np. żywiec gruczołowaty Z)en-
ar a gZanduZosa, rzeżusznik Borbasa Cardaminopsis arenosa ssp. borbasii,
pszeniec Herbicha ]WeZampyrtćm herbźchii, lepiężnik wyłysiały PeZasićes haZbź-
hżanus, macierzanka nadobna Thymus ptćZcherrimtćs, dzwonek wąskolistny
CampanuZa poZymorpha, żywokost sercowaty Slmphytum cordafum, jastrun
okrągłolistny .Łeucanthemum waZdsćeinii, i zachodniokarpackie -- np. rogow-
nica tatrzańska Cerasfźtćm ćatrae i urdzik karpacki SoZdaneZZa carpatica.

Dwa taksony umieszczone zostały w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin [44] :
sosna drzewokosa minus x rhaeZźca, utrwalony mieszaniec kosodrzewiny Pż-
nus Hugo i sosny zwyczajnej minus syZueslris. Rośnie na torfowiskach nowo-
tarskich. Poza tym ma jedynie kilka stanowisk w Polsce, głównie w Sude-

wyblin jednolistny .7WaZaxis monophJ,Zos, podany [13] ze Ska]ic Nowotar-

Dwa dalsze: widłak lsslera l)!phasizzm issZeri i zarzyczka górska Corlusa
ma hźoZI zanotowane zostały ze stanowisk leżących tuż przy granicy zlewni
Czarnego Dunajca. Tuż przy granicy rósł także podejźrzon lancetowaty Boćry-
chium ZanceoZaćum, ale gatunek ten najprawdopodobniej już wyginął.

Na omawianym terenie występuje również co najmniej 45 gatunków chronio
nych roślin naczyniowych, w tym 15 gatunków storczykowatych, a także chronio-
ne gatunki grzybów i porostów oraz rośliny podlegające ochronie częściowej.

Dla lepszego podkreślenia znacznego zróżnicowania, a nawet bogactwa, flo-
ry zlewni Czarnego Dunajca można jeszcze zwrócić uwagę na dużą liczbę ga-
tunków górskich (ponad 150), jakie występują na tym terenie. W tym znaczna
część, bo ponad 60, to gatunki wysokogórskie. Ważnym rejonem występowania
gatunków wysokogórskich są żwirowiska Czarnego Dunajca, [16, 41] gdzie ro-
sną ,,zbiegowie" z Tatr, np. wiechlina alpejska Poa aZpźna u uipara, gęsiówka

techC

skichC
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alpejska .Arabźs aZpżna, rdest żyworodny PoZygonum uiuiparum czy słonecznica
wąskolistna .lleZiosperma quadridentatum. Inny istotny obszar pod tym wzglę-
dem to najwyższa część Wzniesienia Gubałowskiego (np. kuklik górski Geum
nlontanum, prosienicznik jednogłówkowy .f1l)pochoerŹs unź/Zona, szarota drob-

na GnaphaZlum supinum) i źródliskowe części dolin Lepietnicy i Obidowca w Gor-
cach (np. fiołek dwukwiatowy 'l€oZa b!/fora, wierzbownica mokrzycowa EpiZo-
bium aZsżni/odium, modrzyk górski Cicerbifa aZpina).
Jakby dla kontrastu, na obszarze Skalic Nowotarskich rośnie cały szereg

gatunków kserotermiocznych -- np. oman wierzbolistny .InuZa saiŹcźna, pięcior-
nik wyprostowany Polenliiia renta, szałwia okręgowa Salt;ia uerticiZZata, ru-
mian żółty .Anfhemis tżrtctoria, starzec Jakubek Senecźo .jacobaea i inne (pełna
[ista [iczy 67 gatunków [13]). Występują tam też, co zrozumiałe, gatunki przy-
wiązane do siedlisk zasobnych w węglan wapnia, np. zanokcica zielona .AspZe-
nizłm uiride, skalnica dwuletnim taxi/rogu adscendens, skalnica gronkowa Sa-
li/gaga pantcuZata, ciemiężyk białokwiatowy }lncetoxEcum hErundarźa i inne.

Niezbyt bogata w gatunki, ale bardzo charakterystyczna roślinność wystę-
puje na torfowiskach nowotarskich. Można tam spotkać np. rosiczkę okrągło-
listną Z)rogera rofundź/oZia, bażynę czarną .Empetrum nigrum, modrzewnicę
zwyczajną.AndromedapoZź/oZia, żurawinę błotną Oxycoccus paZustris, wełnian-
kę pochwowatąEriophorum uagina6um, bagno zwyczajne Z edumpcŁZusćre oraz
typowe dla torfowisk gatunki mchów.

Na zakończenie warto wspomnieć o jeszcze jednej ciekawej i bardzo efektow-
nej roślinne -- lini bulwkowatej Ł Ziem bulbi/gram -- która rośnie tylko w okolicy
Witowa i Dzianisza. Jest też często hodowana w góralskich ogródkach. Lina bulw-
kowata ma największe kwiaty ze wszystkich dziko żyjących w Polsce roślin.

Przegląd wybranych biocenoz

Zlewnia Czarnego Dunajca ma niewielkąlesistość, nie przekraczającą 20%
w porównaniu z ponad 40% w całym byłym województwie nowosądeckim. Pod
względem własnościowym, przeważają na terenie zlewni lasy niepaństwowe
(prywatne i wspólnot leśnych). W rejonizacji przyrodniczo-leśnej gros terenu
należy do dzielnicy Podhala (ok. 85%), a tylko niewielki fragment do dzielnicy
Gorzów i Beskidu Sądeckiego. Lasy dzielnicy podhalańskiej cechuje zdecydo-
wana przewaga świecka w drzewostanach (76%), drugie miejsce zajmuje sosna
(11%), a kolejne jadła (6%) i buk (4%), przy czym te ostatnie gatunki występują
głównie na Spiszu. Przeciętna zasobność tych drzewostanów wynosi 200 m;, co
niemal dokładnie odpowiada przeciętnej zasobności d]a Karpat [40] .
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Na Pogórzu Gubałowskim większy, chociaż niezbyt zwarty, kompleks leśny
zachował się tylko w najwyżej wyniesionej części terenu, w pasie pomiędzy
Maturą Witowską a Gubałówka. Na pozostałym terenie uchowały się tylko kil-
ku najwyżej kilkudziesięciohektarowe skrawki lasu, w źródliskach potoków
i na stromych zboczach, zwykle o ekspozycji północnej. ,,Przylaski" poddane są
silnej presji antropogenicznej, nadmiernie przerąbane i wypasane. Sprzyja temu
struktura własnościowa; są to w większości lasy prywatne o wielkim stopniu
rozdrobnienia własności.

W tej części zlewni, która leży w Kotlinie Orawsko-Nowotarskiej lasów jest
jeszcze mniej, ale tworzą one trzy większe kompleksy -- bór k. Nowego Targu,
we wnętrzu którego wybudowano dużą fabrykę, kompleks między Krauszowem
i Laskiem oraz Las Cikówka k. Czarnego Dunajca.

Niewiele lasów, w porozrywanych kawałkach, znajduje się też na objętych
zlewniąpołudniowych skłonach Działów Orawskich i Bramy Sieniawskiej . Na-
tomiast prawie w całości jest zalesiona górna część doliny Lepietnicy, przy
czym lasy te łączą się w jedną całość z wielkim kompleksem leśnym centralnej
części Gorców.

Lasy stanowią na omawianym terenie najważniejszą ostoją fauny. W drze-
wostanach położonych w Gorcach lub sąsiedztwie Tatr pojawiają się duże dra-
pieżniki: niedźwiedzie, wilki, nysie i borsuki, natomiast mniejsze zwierzęta dra-
pieżne: lisy, kuny, tchórze i łasice trzymają się równie dobrze małych laików
i śródpolnych zadrzewień. Dziki występująprzede wszystkim w lasach gorczań-
skich, nierzadkie są również jelenie, które oprócz Gorców można też łatwo spo-
tkać w rejonie Matury Witowskiej, natomiast sarny są rozproszone po całym
obszarze, bo wystarczają im nawet niewielkie ,,przylaski:

Lasy są również siedliskiem szeregu gatunków ptaków. Biorąc pod uwagę
dane z Gorców i Tatr, a także odnoszące się do Podhala można się spodziewać
gniazdowania w lasach omawianego terenu, lub jego najbliższym sąsiedztwie
takich gatunków jak: bocian czarny Ciconia nagra, jarząbek -Bonasa bonasia,
głuszec Zefrao urogaZZus, puchacz Buto buba, dzięcioł trójpalczasty Pźcoides Eri-
dac!yZus, drozd obronny 7brdus forquatus, orzechówka .Nuc!/gaga caryocafatc-
[es, krzyżodziób świerkowy Z,alla curuirosłra i inne.

Ważniejsze zbiorowiska leśne

a) Olszyna karpacka .Anne um incanae, występuje w postaci niewielkich ba-
sków na aluwiach wzdłuż rzek i potoków karpackich do wys. ok. 900 m n.p.m.
Oprócz panującej olszy szarej rosną też (w różnych proporcjach) świerki, jesiony,
jawory i wierzby. Podszycie jest stosunkowo skąpo, za to runa bujne, latem często
zdominowane przez wielkie liście lepiężników. Do charakterystycznych roślin runa
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należą m. innymi: perz psi .4gropyron canżnum, świerząbek ozzęsiony Chaero-
phyZZum h rsutum, pokrzywa zwyczajna [/rtźca dżoica, barszcz zwyczajny -Hbrac-
łeum sphondyZium i śledziennica skrętolistna Ch7ysospZen um aZferni/odium.

Olszyny podlegają silnej presji, są przerąbane i wypasane, ma także w nich
miejsce pobór kamienia i urządzanie dzikich wysypisk śmieci. Mimo to ich rola
na tym terenie jest duża jako ostoi znacznej różnorodności biologicznej i sponta-
nicznych procesów przyrodniczych, zabezpieczenia korytarzy ekologicznych i waż-
nego czynnika hydrologicznego. Olszyny stanowią też schronienie dla licznych
gatunków drobnych zwierząt zarówno kręgowców (ptakil), jak i bezkręgowców.

b) Buczyna karpacka -Dentarźo gZanduiosae -- .Ihgetum, zespół ten, tak bar-
dzo rozpowszechniony w Karpatach, występował na omawianym terenie po-
wszechnie, z wyjątkiem Kotliny Orawsko --Nowotarskiej, sięgając po ok. 1100
m n.p.m. Z czasem buczyny zostały niemal całkowicie wyeliminowane i zastą-
pione przez sztuczne drzewostany świerkowe. Miało to miejsce na Pogórzu Gu-
bałowskim, Działach Orawskich, a także w dolinie Lepietnicy, chociaż w innych
częściach Gorców buczyny przetrwały.

c) Bony jodłowo-świerkowe .Abżett -- Piceetum montanum. Zespół ten wystę-
puje z natury w dolnym reglu na ubogim, bezwapiennym podłożu, w miejscach
gdzie łatwo zachodzi wyługowanie lub bielicowanie gleby. typowe siedliska to
grzbiety między potokami lub dna wąskich, inwersyjnych dolin, w których dłu-
go zalega zimne powietrze. Stosunkowo dobrze zachowane płaty tego zbiorowi-
ska, ze znacznym udziałem jodły można znaleźć w dolinie Lepietnicy, natomiast
na pozostałym obszarze jadła jest silnie wyeksploatowana, a drzewostany moc-
no prześwietlone, co sprzyja bujnemu (choć ubogiemu w gatunki) podszyciu.
Fizjonomicznie podobne są sztuczne drzewostany świerkowe powszechnie wpro-
wadzone na uboższych siedliskach buczyny karpackiej. Tam gdzie świerk ro-
śnie już od 2 -- 3 generacji przeobrażenia siedliska zaszły tak daleko, że zbioro-
wisko bojowe ma już trwały charakter.

d) Swierkowe bory górnoreglowe Piceetun fatrżcum. Bary górnoreglowe
występują powyżej 1100 m n.p.m., tj. na Magurze Witowskiej, w najwyższych
położeniach Wzniesienia Gubałowskiego i w Gorcach. Są to praktycznie czyste
drzewostany świerkowe, z nieznacznym udziałem jarzębiny. Podszyt to prawie
wyłącznie małe świerki, a w runie (w zależności od lokalnych warunków) domi-
nuje borówka czarna, mchy lub paprocie. W miejscach najbardziej zacienionych
runa w ogóle brak, a gleba pokryta jest warstwą igliwia. Paprocie (wietlica al-
pejska .Athyrium distenłź/odium i narecznica szerokolistna Z)ryopteris dżZatataJ,
panują zazwyczaj w miejscach wilgotnych i lepiej naświetlonych, tam też wy-
stępuje najwięcej okazałych górskich roślin (np. modrzyk górski Cicerbifa aZpi-
na, liczydło górskie Strepfoptus ampZex!/oZius, kosmatka olbrzymia LuzuZa sy.
ZuaticaJ. Bory górnoreglowe są też główną ostoją takich gatunków ptaków jak
czyżyk, sikora czubatka, orzechówka, drozd obronny, krzyżodziób i głuszec.
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Najbardziej wartościowe drzewostany górnoreglowe zachowały się w źródli-
skowych częściach dolin Lepietnicy i Obidowca.
e) Podgórski bór trzcinnikowy Ca/a/nagrostio użZZosae -- Pinelum. Bory ba-

gienne na torfie zwróciłyjuż uwagę Niezabitowskiego [26]. Rosną one na sied]i-
skach wilgotnych i bardzo ubogich, często z warstwą torfu ale na tyle płytką, by
drzewa mogły się dobrze zakorzenić. W drzewostanie przeważa sosna z domieszką
świecka, która w borze trzcinnikowym może być całkiem znaczna. W runie ro-
śnie obficie trzcinnik owłosiony Caiamagrostżs użZZosa, a także borówka czarna
Uaccźnizzm mJ,rtiZZus i liczne gatunki mchów. Trudne warunki siedliskowe po-
wodują, że drzewa nie osiągają swych normalnych rozmiarów.

Łąki i murawy

Zajmujące dawne siedliska lasów łąki i pastwiska zdecydowanie dominują
obecnie w strukturze użytków rolnych na terenie zlewni Czarnego Dunajca
a także zajmują znaczną część gruntów ogółem (szacunkowo ok. 45%), odgry-
wając ważną rolę w kształtowaniu krajobrazu. Są to zbiorowiska antropoge-
mczne, ponieważ jednak rolnictwo nie jest zbyt intensywne, to łąki zachowały
często znaczne bogactwo florystyczne i wysokie walory estetyczne.

Do najładniejszych należy reglowa łąka mietlicowa GZadio/o-.Agrostldetum,
bogata florystycznie, z przewagą gatunków tubylczych. Jest to bardzo kwieci-
ste zbiorowisko począwszy od kobierców krokusów, zakwitających wczesną
wiosna, poprzez mieczyki, chabry i dzwonki kwitnące latem, aż do zwiastu-
now Jesieni -- zimowitów.

Bardzo urodziwe (chociaż dające kiepskie siano) są też wilgotne łąki ostro-
żeniowe Cirsiefum r uuZarŹs, z panującym wysokim ostrożeniem łąkowym Cir-
sium riuuZare. Ta czerwono kwitnąca roślina nadaje charakterystyczny koloryt
całemu zbiorowisku.

Bardzo ubogie są bliżniczyska (psiary), zajmujące najbardziej wyjałowione
gleby, raczej w wyższych położeniach. Dominuje w nich bliźniczka psia trawka
/Vardus sćricła, ale występują też rośliny wysokogórskie: prosienicznik jedno-
główkowy i pięciornik złoty PotenłiZia aurea. Bliźniczyska są całkiem ładne.
zwłaszcza gdy rosną wśród nich pojedyncze świerczki lub jałowce.
Murawy naskalne i kserotermiczne zajmują wprawdzie bardzo niewielkie

powierzchnie, głównie na terenie Skalic Nowotarskich, ale są godne odnotowa-
nia, gdyż stanowią siedlisko wielu rzadkich na terenie zlewni gatunków.

Zbiorowiska łąkowe i murawy, zwłaszcza bogate florystycznie, stanowią bazę
pokarmową dla wielkiej ilości owadów, których obecność dodatkowo podnosi
walory estetyczne i przyrodnicze. Jest to także miejsce zdobywania pokarmu
dla licznych gatunków zwierząt kręgowych.
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Torfowiska
Torfowiska na terenie zlewni, to prawie wyłącznie torfowiska wysokie, uwa-

runkowane klimatycznie i hydrologicznie. Powstają w miejscach o rocznych
opadach powyżej 600 -- 700 mm, są zasilane głównie wodami opadowymi, a wo-
dy gruntowe są mało ruchliwe i kwaśne. Są to zatem siedliska wybitnie oligo-
troficzne. Charakterystyczna dla torfowisk wysokich jest budowa kępowo-do-
linkowa, przy czym kępy i dolinki zasiedlają zasadniczo różne zespoły roślin-
ne. Obok różnych gatunków torfowców Sphagnum (innych na kępach, innych
w dolinkachll) spotyka się na torfowiskach wysokich liczne gatunki krzewinek
z rodziny wrzosowatych Ericaceae, a także np- rosiczkę okrągłolistną Z)rogera
roland!/oZża, czy wełniankę pochwowatą Eriophorum uagincztum. Na torfowi-
skach Kotliny rośnie ponadto bardzo często kosodrzewina venus hugo l jeJ mie-
szańce z minus syZusfrŹs, tj. Pinzzs x rhaełżca [37] .

Ponieważ ,,żywe", tzn. aktywne torfowiska przyrastają stale na wysokość,
tworzą one w płaskim krajobrazie Kotliny charakterystyczne wypukłości, przy-
pominające kopuły lub bochny.

Swiat zwierzęcy torfowisk jest ubogi, jeśli chodzi o liczbę gatunków, ale tra-
fiają się wśród nich wysoce wyspecjalizowane, przywiązane do tego rodzaju śro-
dowiska. Wymienić należy przede wszystkim 3 gatunki motyli: szlaczkonia tor-
fowca CoZias paZaneo, modraszka bagniczka Vaccintia optiZete i dostojką akwi-
lonaris .BoZoria aquiZonarts [32] .

Torfowiska są również jednym z nielicznych już miejsc występowania cie-
trzewia Zefrao tefrlx, gatunku, którego liczebność szybko maleje.

Na terenie zlewni występują także torfowiska niskie, są to niewielkie młaki
eutro6lczne, porośnięte zwykle przez zespół 14zZeriano-Caricetum /ZaDaC. Oprócz
kozaka całolistnego VaZeriana simpZicż/oZźa i turzycy żółtej Carem /Zat;a często
rośnie na młakach wełnianka szerokolistna Eriophorum Zafi/oZżum, nadająca
tym zbiorowiskom charakterystyczny wygląd.

Tereny nadrzeczne

Mimo przekształceń związanych z zabudowąhydrotechnicznąi ogólnymi prze-
mianami sposobu gospodarowania w zlewni Czarnego Dunajca, zarówno sama
rzeka [20] jak ijej najważniejsze dopływy zachowały jeszcze na wielu odcinkach
naturalny charakter, czego dowodem jest dobrze wykształcony, pasowy układ zbio-
rowisk roślinnych na terenach z różną częstotliwością zalewanych przez wodę.
Cały ten system -- od prawie pozbawionych roślinności kamieńców, poprzez ło-
puszyny, zarośla z wrześniąpobrzeżnąJWyricaria germanźca i zarośla wierzbowe,
aż do olszyny karpackiej --jest niezwykle dynamiczny, z wyjątkowo wyrazistymi
procesami sukcesyjnymi. Zycie biologiczne jest intensywne, a różnorodność ga-
tunkowa znaczna, tak w świecie roś]in, jak i zwierząt [3, 16].
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Ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych
w układzie poszczególnych mezoregionów

W analizie pominięto znikomy fragment zlewni znajdujący się w Tatrach
Zachodnich, natomiast samo położenie terenu o tak wysokiej bioróżnorodności
jak Tatry tuż u granic omawianego terenu musi być wzięte pod uwagę.

Rów Podtatrzański

Niewielka część tego mezoregionu, zwana Kotliną Kościeliską, jaka znajdu-
je się u, zlewni Czarnego Dunajca jest atrakcyjna krajobrazowo i wartościowa
pod względem przyrodniczym. Wschodnia część Kotliny jest gęsto zasiedlona
(przysiółki Kościeliska), lecz architektura domów na ogół harmonizuje z otocze-
niem. Części środkowa i zachodnia są znacznie słabiej zainwestowane i pokryte
naturalnymi bądź półnaturalnymi zbiorowiskami roślinnymi. Aluwia Siwej i Ki-
rowej Wody, a niżej Czarnego Dunajca, porośnięte sąw większości borami świer-
kowymi iw mniejszej mierze olszynką karpacką, podczas gdy w środkowej czę-
ści więcej jest polan pokrytych godnymi ochrony [23] podmokłymi łąkami. W zbio-
rowiskach nadrzecznych, zwłaszcza na kamieńcach spotyka się liczne rośliny
wysokogórskie i górskie [16], które przywędrowały wzdłuż ciekaw z Tatr. Warto
podkreślić, że między Siwiańskimi Turniami a Magurą Witowską linia wodo-
działowa biegnie zaledwie ok. 100 m ponad dnem Kotliny. Jest to więc natural-
na brama do Cichej Doliny i dorzecza Obawy.

Na polanie Biały Potok prowadzony jest wypas kulturowy owiec.

Pogórze Gubałowskie

Teren Pogórza Gubałowskiego jest gęsto zaludniony (w niektórych wsiach
do 200 osób na km kw.) i na ogół silnie przekształcony przez ludzką gospodarkę,
czego wymiernym wskaźnikiem jest jego niska lesistość. Dla całej dzielnicy pod-
halańskiej wskaźnik lesistości wynosi 18% [40], na omawianym obszarze jest
on jeszcze mniejszy. Głównym (pow. 80%) gatunkiem lasotwórczym jest świerk,
przy czym tak wysoki jego udział stanowi niewątpliwie wynik wielowiekowej
gospodarki ludzkiej.

Większe obszary leśne zachowały się tylko na najwyższym grzbiecie od Pła-
zówki do Ligasówki. Poprzez dolinę Czarnego Dunajca łączą się one z lasami
Magury Witowskiej. Lasy te znajdują się w bezpośredniej strefie otulinowej
Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także mają istotne znaczenie klimatyczne
i hydrologiczne dla Zakopanego. Lasy, łąki i niewielkie młaki, w które obfituje
Pasmo Gubałowskie, tworzą układ na tyle cenny przyrodniczo, że został zareje-
strowany w systemie CORINE jako ostoja europejskiej rangi]10]
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Reszta lasów to zwykle kilku-, kilkunastohektarowe skrawki i płaty, które
zachowały się w miejscach nieprzydatnych rolniczo. Jednak porastając obszary
źródliskowe i strome, usiane parowami stoki pełnią one istotną rolę bioceno-
tyczną:, stanowiąc oswoje dla wielu gatunków roślin i zwierząt. Znaczenie to jest
tym większe, że łączna linia brzegowa tych lasków jest bardzo długa, a tradycyj-
ny typ gospodarki pozwala na wykształcenie się ekotonów. Niestety wiele stro-
mych zboczy zostało wylesionych, co sprzyja silnej erozji.

Pogórze Gubałowskie rozcięte jest przez doliny kilku dużych potoków. Za-
równo same cieki, jak i tereny przybrzeżne podlegają wprawdzie wielorakim
wpływom człowieka, ale i tak stanowią układy o relatywnie wysokim stopniu
naturalności i znacznej różnorodności biologicznej .

W północnej części omawianego obszaru, między Starem Bystrem a Szafla-
rami budowa geologiczna i morfologia omawianego obszaru ulega istotnej zmia-
nie, gdyż na powierzchni ukazują się utwory pienińskiego pasa skałkowega,
stykające się z fliszem podhalańskim i słodkowodnymi osadami neogenu. W kra-
jobrazie wapienne skałki zaznaczają się jako szpiczaste wzgórza. Występowa-
nie skałek sprzyja również zwiększeniu różnorodności biologicznej, umożliwia-
jąc życie gatunkom wapienio]ubnym [13]. Najcenniejszym z teologicznego punk-
tu widzenia obiektem jest Skałka Rogoźnicka zbudowana z muszlowca amoni-
towego tytonu, opisywana w ]iteraturze naukowej od ponad 100 ]at [1]. Jest ona
chroniona w postaci maleńkiego rezerwatu przyrody (0,24 ha). Od dawna pla-
nuje się powiększenie tego rezerwatu co najmniej do 5 ha. Skałka jest notowana
w systemie CORINE [10] . Pozostałe interesujące obiektu geologiczne powinny
być objęte ochronąjako pomniki przyrody lub stanowiska dokumentacyjne.

Wsie Pogórza Gubałowskiego rozciągnięte wzdłuż dolin potoków zacho-
wały walory krajobrazowe z wieloma drzewami pomnikowymi, liczne obiekty
zabytkowe ludowej architektury, a także żywą góralski kulturę. Za właściwą
formę ochrony tego terenu przyjmuje się [25] utworzenie parku krajobrazo-
we-kulturowego, który mógłby też stanowić daleką otulinę Tatrzańskiego Parku
Narodowego.

Konina Orawsko-Nowotarska

Pod względem przyrodniczym Konina Nowotarska, a zwłaszcza jej zachod-
nia część jest najbardziej wartościowym terenem na Podhalu. Decyduje o tym
przede wszystkim występowanie torfowisk wysokich [26] i bagiennych bonów
trzcinnikowych CaZamagrostźo uiZZosae--Pinetum [36] .

Oba typy zbiorowisk są w Polskich Karpatach bardzo rzadkie. Bary trzcin-
nikowe nie występują poza Kotliną Orawsko---Nowotarską nigdzie (najbliżej
podane z Kotliny Oświęcimskiej), a najbliższe torfowiska wysokie znajdziemy
dopiero w Bieszczadach.
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Z omawianego terenu brak dokładniejszych opracowań faunistycznych. Dane
zebrane w kołach łowieckich]33] świadczą o występowaniu m. in.: jeleni, saren.
dzików, lisów i wilków. Wzdłuż rzek i potoków spotykana jest wydra [3]. Co do
awifauny to stwierdzono tam ogółem 112 gatunków lęgowych i prawdopodobnie
ligowych [42], m. innymi głuszca i cietrzewia. Na]eży dodać, że generalnie przy-
roda Kotliny Orawsko-Nowotarskiej należy do stosunkowo słabo zbadanych i dal-
sze prace w tym zakresie powinny przynieść nowe interesujące dane.

W obszarze dorzeczu Czarnego Dunajca znajduje się środkowa część Kotli-
ny Orawsko-Nowotarskiej, od jej wyraźnego przewężenia pod Nowy Tat'giem do
wododziału europejskiego, między Podczerwonem a Piekielnikiem. Trzy elementy
przyroda:ticze decydują o wartości tego terenu: torfowiska, zbiorowiska nadrzecz-
ne i bory bagienne.

a) Torfowiska
Torfowiska tej części Kotliny były intensywnie eksploatowane (często chaotycz-

nie i rabunkowe), odwadniane i dewastowane już od kilkudziesięciu lat [26] . Obec-
nie eksploatacja torfu jest wstrzymana (poza przemysłowym zbożem na Puściźnie
Wielkiej w Kotlinie Orawskiej) a rozporządzeniem Wojewody Nowosądeckiego na
terenie gmin: Czarny Dunajec, Jabłonka, Nowy Targ i m. Nowy Targ ochroną zo-
stały objęte mchy torfotwórcze (Dz. Ui'zęd. Woj. Nowosąd. nr. 6, poz. 16, z 1995 r.).
W wielu miejscach dochodzi jednak do nielegalnego poboru torfu i pozyskiwania
mchu. W wyniku tych wszystkich procesów powierzchnia torfowisk uległa zmniej-
szeniu, a one same zostały znacznie przekształcone. To co przetrwało prezentuje
jednak nadal wysoką wartość przyrodnicze i hydrologiczną, a tam gdzie rowy od-
wadniające straciły drożność, obserwuje się procesy regeneracyjne [Staszkiewicz,
inf. ustna]. Ciekawsze torfowiska zachowane do naszych czasów to:

-- torfowisko ,,h/lłaka Brzeżek" o pow. ok. 40 ha, pomiędzy Czerwonym Poto-

kiem a szosą Nowy Targ -- Czarny Dunajec, chociaż znacznie przesuszone, cią-
gle należy do lepiej zachowanych. Występuje kilka zbiorowisk: obok typowego
Sphagnefum mageiZanici, także zespół przygiełki białej Rhynhchosporetum aZ-
bae, szuwar turzycowy Caricelum rostrafae oraz bór bagienny Uaccinio uZlgizzo-
si--Plnetum. Liczne są rzadkie gatunki roślin. Ostoja ta jest ujęta w systemie
CORINE[10], już Niezabitowski]26] proponował utworzenie tu rezerwatu i po-
stulaty te są nadal zgłaszane [9];

-- torfowisko Wędzirówki, pow. ok. 30 ha, w kształcie wydłużonym, pomię-
dzy Czarnym i Czerwonym Potokiem, dość dobrze zachowane. bezleśne torfowi-
sko, zespoły: S])hagnećum mageZZanźcż, Z;edcF--Sphagnelum, Eriophora--Spha-
gnefum recuruź, Caricetzzm rosfraćae, proponowany rezerwat [9];

-- torfowisko koło Długopola, owalnego kształtu, o pow. ok. 30 ha., w dużej
mierze porośnięte przez kosówkę ijej mieszańce. Występują zbiorowiska: Spha-
g/zetum mageZZanicż, Łada--Sphagnefum i dino x rhaetźcae--SphagneZum
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Staszk. (prov.). Od południa torfowisko otoczone jest półkolem baru bagiennego.
Wartość obiektu podnosi bliskie sąsiedztwo dobrze zachowanych zbiorowisk
nadrzecznych poniżej Wrób]ówkiE6] . Jest to ostoja CORINE [10] i proponowany
rezerwat przyrody [9];

torfowiska Puścizna Rękowiańska i Baligówka, na północ od m. Czarny
Dunajec, tworzące kompleks o pow. ok. 300 ha. W zachodniej części b. zniszczone,
ku wschodowi lepiej zachowane, zespoły: Sphagnetum mageZZanżci, l,edcF--Spha-
gnetum, Carźcetum rosłratae, stanowiska rzadkich, cłuonionych roślin. Teren jest
ostoją CORINE [10] , proponowany do objęcia ochroną rezerwatową [9] -

b) Zbiorowiska nadrzeczne
Jak wykazały ostatnio przeprowadzone badania [16, 38] najbardziej war-

tościowe z przyrodniczego punktu widzenia ciągną się wzdłuż Czarnego Du-
najca: od Chochołowa do Koniówki, na niezniszczonym jeszcze odcinku po-
wyżej mostu we Wróblówce oraz pomiędzy Wróblówką i Długopolem. Ten
ostatni odcinek jest zdecydowanie najbardziej naturalny, z dobrze wykształ-
conym układem zbiorowisk roślinnych tworzących ciąg sukcesyjny od pra-
wie nagich kamieńców (stadium inicjalne) do klimaksowego zbiorowiska ol-
szynki karpackiej AZnetum incanae. Na uwagę zasługuje też znaczne bogac-
two florystyczne tego odcinka, z gatunkami wysokogórskimi i górskimi]16] l
Należy zwrócić uwagę, że wartościowy przyrodniczo jest także potok Wielki
Rogoźnik, który na odcinku między Rogoźnikiem a Zaskalem płynie wśród
pól i płatów olszynki karpackiej, malowniczo meandrując i podmywając wy-
sokie południowe brzegi.

c) Bory bagienne
Występują w dwóch zespołach leśnych: Uaccinźo uiigżnos!--Pinelum i CaZa-

magrosfi uiZZosae--Pinetum , przy czym ten drugi zespół właśnie z Kotliny Oraw-
sko-Nowotarskiej został opisany [36] .

Na obszarze zlewni Czarnego Dunajca występują trzy większe kompleksy
barów -- koło Nowego Targu (b. zniszczony przez zbudowanie w środku dużej
fabryki obuwia), między Ludźmierzem a Laskiem, oraz na wododziale w po-
bliżu Czarnego Dunajca. Niewielki, ale cenny płat bom rośnie otacza od połu-
dnia torfowiska k. Długopola, powinien on być objęty ochroną razem z tym
torfowiskiem.

Na terenie Kotliny leżą najstarsze miejscowości Podhala: Czarny Dunajec
(XIV w.), Ludźmierz (XIII w.), Nowy Targ (XIII w.), ale zabytków pozo.stało nie-
wiele -- nieliczne stare gospodarstwa i pomniejsze budynki, wyjątkiem jest Nowy
Targ, gdzie zachowały się dwa cenne obiekty: zespół paraHialny z kościołem z XIV
w., wielokrotnie przebudowywanym oraz drewniany kościółek św. Anny z po-
czątku XVI w. W mniejszych miejscowościach kultura ludowa jest wciąz zywa,
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a Ludźmierz, ze względu na kult Matki Boskiej Królowej Podhala i siedzibę
Związku Podhalan aspiruje do roli duchowej stolicy regionu.

Oprócz wymienionych wyżej projektowanych rezerwatów od dawna postu-
lowano objęcie tego terenu ochroną wielkoprzestrzenną w formie parku krajo-
brazowego [27], co pozwoliłoby ]epiej kierować całością rozwoju regionu. Zakres
terytorialny tych koncepcji był dość zróżnicowany [33] . Obecnie wydaje się, że
największe szanse realizacji ma koncepcja minimalna, wedle której prawie cały
park byłby zlokalizowany na Orawie, a z Kotliny Nowotarskiej wszedłby w jego
skład jedynie niewielki skrawek na zachód od Podczerwonego i Czarnego Du-
najca, bez włączenia nawet najmniejszego odcinka rzeki.

Gorce

Proporcjonalnie, jedynie skrawek Gorców należy do zlewni Czarnego Du-
najca, przy czym z przyrodniczego punktu widzenia interesujące są zwłaszcza
górne części dolin Lepietnicy i jej dopływu Obidowca. Wymienione doliny wci-
nają się głęboko w masyw Turbacza, a potoki przecinają piętro dolnego regla,
sięgając źródliskami w obszar górnoreglowych barów świerkowych. Wyżej, grzbie-
tami biegnie granica Gorczańskiego Parku Narodowego.

Masyw Turbacza jest głównym centrum występowania roślin wysokogór-
skich i górskich, które schodzą wzdłuż wymienionych potoków głębiej w doliny.
Lasy, których stan jest dość dobry, są siedliskiem fauny puszczańskiej. Na grzbie-
tach między potokami znajdują sie dość liczne, malownicze polany. Były one
dawniej intensywnie użytkowane, o czym świadczy znaczna liczba szałasów.
lecz obecnie gospodarka pasterska znajduje się w zaniku. Centralna część Gor-
ców została zarejestrowana w systemie CORINE jako ostoja o znaczeniu euro-
pejskim [10], oraz uznana razem z Beskidem Sądeckim i Pieninami za obszar
węzłowy o znaczeniu międzynarodowym w sieci ECONET -- PL [21]

Zarówno z uwagi na samoistne wartości przyrodnicze, jak i dla poprawy
warunków funkcjonowania Gorczańskiego Parku Narodowego wysuwane są
propozycje włączenia doliny Lepietnicy (z Obidowcem) w skład parku [5]. Na
razie znalazła się ona w otulinie parku.

Pogórze Orawsko-Jordanowskie

Niewielka część tego mezoregionu, która znajduje się w obszarze zlewni
Czarnego Dunajca, to wąski, gęsto zaludniony i silnie przekształcony przez go-
spodarkę rolną pas wsi pomiędzy Klikuszową a Załucznem. Godne uwagi są
jego walory estetyczne (malowniczy krajobraz wiejski z szachownicy pól), za-
chowane miejscami tradycyjne budownictwo i żywa kultura ludowa.
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Zlewnia Czarnego Dunajca jako element więzi przyrodniczej

Przyroda i krajobraz na terenie zlewni Czarnego Dunajca mają niewąt-
pliwe samoistne wartości, wyżej w skrócie przedstawione, ale znaczenie tego
terenu rysuje się dopiero w pełni na szerszym tle, uwzględniającym sytuację
w otoczeniu zlewni. Jest to teren, w którego bliskim sąsiedztwie znajdują się
najcenniejsze przyrodniczo i kulturowo tereny w Karpatach Zachodnich. Wy-
różnikiem tych wartości są m. innymi tereny chronione jakie ustanowiono
po obu stronach granicy polsko-słowackiej (parki narodowe, w tym będące
zarazem rezerwatami biosfery, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe).
Krzyżujące się na terenie zlewni korytarze eko]ogiczne [21] mają tym więk-
sze znaczenie, że korytarz Białego Dunajca został praktycznie zlikwidowa-
ny, a korytarz Białki zamknięty u wylotu dużym sztucznym zbiornikiem.
Obszerniejsza ana]iza tych zagadnień [7] doprowadziła do sformułowania
następujących wniosków:
a) Zlewnia Czarnego Dunajca jest terenem kluczowym dla utrzymana więzi
przyrodniczej w obszarze Karpat Zachodnich.

b) Zachowanie i możliwość spełniania ww. funkcji jest ściśle związane ze
stanem cieków na omawianym terenie, w szczególności stopniem ich na-
turalności.

c) W zlewni Czarnego Dunajca występuje szereg zjawisk i procesów prowadzą-
cych do zmniejszenia różnorodności biologicznej i upośledzenia funkcji eko
logicznych tego terenu.

d) Na omawianym terenie występuje wybitny związek między ochroną przyro-
dy a ochroną dziedzictwa kulturowego, włącznie z krajobrazem.

e) Zabezpieczenie tych unikalnych wartości i zapewnienie ciągłości funkcjono-
wania zlewni jako wielokierunkowego elementu więzi przyrodniczej wyma-
ga pilnych działań na trzech płaszczyznach:

konserwatorskiej -- dla objęcia ochronątych ekosystemów, lub ich czę-

ści, które bądź znajdują się w stanie równowagi przyrodniczej, bądź osiągną
taką równowagę samoistnie po wyeliminowaniu oddziaływań zaburzających.

rekultywacyjnej -- poprzez aktywne działanie zmierzające do przy-
wrócenia równowagi przyrodniczej, w szczególności dotyczy to kwestii stosun-
ków wodnych.

-- planistycznej -- poprzez wytyczenie zasad rozwoju tego terenu na pod-
stawie postulatów zrównoważonego rozwoJU.

W 1997 r. cały omawiany teren został objęty granicami obszaru krajobra-
zu chronionego (Dz. Urz. Woj. Nowosądeck. Nr 43, poz. 147), co niewątpliwie
stanowi postęp, lecz nie rozwiązuje problemu wobec niskiej efektywności teJ
formy ochrony.
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Zagadnienie eltorozwoju w zlewni Czarnego Dunajca

Zarys problematyki społeczna-ekonomicznej

Podział administracyj ny-

Pod względem administracyjnym zlewnia Czarnego L)ullajca ptitożona jest
w całości w wojllu,(3dztwie inało])owskim, w powiatach nawotarskim i tiitrzait
tkim, na tort:nie gmm
Ka#ie[isko -- sołectw,a: Watów({;z = część), ]<ościc]isko(cz.), Dzianisz
Poronin -- sułectu,a: Nowe Bystry. Ząb, Bustryk(cz.),
Szaflary -- sołectwa: Bańska W}'żna, Bańskn Niżna {cz.), Skaz) pne, hlaruszy
[n. Zaskale, Szaflary (cz-)
Czarny Dunajec -- sołectwa; Chochnlów, (ciche, Ratułów, Czcrwient\e, Konióxx
ka. Podczerwone. Stare Bystry. m. Czarny Dunajec, \\rróblówka, Dział, Pieniąz-
kowice, Odrowi$, Załuczne,
Nowy Targ(gmina) -- sałec:Łw:l: Rugoźnik, Ludźinicrz, Dhtgopole, Krauszów.
'J\ute.]Vlorawczyna, Lasek, Pyzówka. Klikuszowa. Obidowa

Ponadln skraj'ki zlewni leżą na terenie gminy Biały Dunajec. miasta baka
pilne i miilsta Nowy Targ

Dostępne dane nie poza'olib' na precyzyjne alueślenie procentowego udała
łu poszczególnych gmin n' pawierzf:hni zlewni (ok. 370 km') w zakresie objętym
pragi)w.autem, jednak warto podkreślić, że gmina Czarny Dunajec obejmuje

lk. 4V96 powierzchni zlej-ni, co stanowi największa' odsetek, a gmina Non' Tiłrg
ok- ZO% powierzchni

l,udność, żródła utrzymania

Obszar zlewni zamieszkuje ok. 40 000 ludzi. przy przeciętnym zaludnie.
niu przekraczającym 100 osób na km' . Nfł Pogórzu Gubałowskim gęstość za
ludnienia jest wyższa(lokalnie do 200 osób na kmż) niż w Kotlinie Orawsko
Nowotarskiej

Jest to obszar zdcc},dawanie wiejski. Jedyną miejscon ością o charakterze
miasteczka (chociaż bcz praw miejskich) jest Czarny l)unajec, w którym tniesz
ka ok. 3700 osób

Na uwagę zashlgujc struktura wiekowe ludności. W wieku przedprodukcyj
nym jest ok. 32% mieszkańców. podczas gdy analogiczny wskaźnik dl& ki'aju
wynosi ok. 30%. Ludności w wieku produkcńnym jest ok. 56%a, a poprodukcyj
nym ok- 12%. Wynika z tego. że ludność omawianego terenu jest generalnie
młodsza w' stosunku do średniej krajan'ej, a zatem przez dłuższy czas będzie $ię
utrzymywało wzmożone zapotrzebow anie na pracę i badan'ę nowych domen'.
l zaludnicnie będzie nadal wzrastać
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W gospodai'ce narodowej pracuje zaledwie ak. 10% ludności w wieku pJ'o
duke)jnym, cojest odsetkiem bardzo niskim, nawctjak na tereny wiejskie. Po
została część pracuje na roli lub ma zajęcia z rolnictwem związane, a wym>-ka
łące się oficjalnym statynt} kom

Struktur'a gospodarstw

Ogromna większość ludności żHo w indywidualnych gospodarstwach rolnych,
lctórl'ch liczba zbliża się do 6 000. Dojnhuijągospodarstwa małe, :i nawetjtarłowa
te. Dla przykladu. n' gtliinie Czarny Dunajec na ogólną liczbę 369?. gospodarstw
o powierzchni mniejszej niż 3ha było 1664. ;l tylko 27 mialopow]ńe] 15ba. W poza
calych gminach rozdrobnienie jestjeszcze większe. Pmcciętna liczba osób miesa

kdącycb w gospodarstwie niewiele pmekracza 4, zamieszkująone z n:Były indyn{.
dualn€} domy mieszkalne, o zi'óżnicowanym standmdzie. llrzeciętnn u ielkość po'
wicrzchni użS'tkowej mieszkań(domów) uwiera się między 65 mz w gminie Sza
flaxy a 75 m'w gminie News' Targ, przy czym gęstość zdudnienia mieszkań zimie
nia się ad 0,98 osób na izbę w gminie t<ościclisko do 1,27 w gminie Szaflaly.

Na uwagę zasługuje fakt, że nowo oddawane do użytjtu domy cechuje znasz
nie większa powierzchnia użytktiwa, np. domy zbudowane \y 19f)6 r. w gminie
Czarny Dunajec miały ponńerzchnię użytknwiłprzcciętnie po 115. 5 ml , a w gmi
nię KościcliBko po 148.a m:. 'l'en osuauii wskaźnik świadczy o wyraźnej orienta
cji turystycznej tej gminy.

\N strukturze użytkowania gruntów przeważają łąki i pastwiska. lttórc sta.
nowi% w zależności od gminy od 73%(Nowy Targ) do 91%(Kościelisko) ogóht
użytków rolnych. Rolnicy zamieszkali na omawianym terenie hoduje I'elatyw
nie dużo zwierząt gospodarskich (z wHątkiom trzody chlewnej). Przeciętna ob
gada na 100 ha użytków rolnych n'},nosi: 86 sztukbydła, 11(!) sztuk trzodychlew
nej, 69 owym i8 koni, przy średnich wskaźnikach dla g08podarstw indyxv'idual
nych w kraju odpowiedni€1: 44; 116(!); 4 i 4

Bardzo nitlkorzystnie a,}*gląd:l sytuacja w zakresie gospodarki wodno-icie.
kowcj i odpadami. Zdecydowana większość gospodarstw dysponuje wodociągiem,
ale w większości 8ą to wodocillgi podłączone do studni gaspodarcz},ch, bez ja.
kiojkolwiek klłntroli jakości wody. Jeszcze gorzej jest ze ściekaini. które w zde.
cydtlwanej większości gospodarstw odprowadzane są do dołów gnilnych. Gospo.
dawka odpadami różni się bardzo w zależności od gminy. Podczas Kdy w gminie
Czarny Dunajec 8C;.% gospodarstw .,zagospodarowuje śmieci we własnym zakre.
$ie". to w gminie Now' Targ taki sam procent gospodarstw wysyła je na wysypi-
ska(skądinąd tylko wysypioko Zakopanego ma uregulowane stan fan)lalno.
praw'ny, reszta jest nielegalna). Owo .zagospodarowanie w w'ładnym zakrcsia'
oznacza często w trakty-ce ich nielegalne dcponowanie w środowisku.

(Wielkości podane powyżq obliczono, bądź oszacosvano, na podstaw'ie Racz
mika Statystycznego U'ojewództwa Non,osądeckiego za rak 1997)
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Główne dyletnaty ekorozsó aju

Zasadnicz) problem jaki należy rozwiązać w zlewni Czarnego DunajcajJO
mega na p{)goclzeniu różnorodna ch funkcji jakie ten obszar ma spełniać. zarów-
no z p\mktu widzcni:l ogólnego, jak i partyk\llarnego. PatrzcLC na TCarpaty Za
chodnik jako na całość i biur lc pud uwagę znaczenie tego region\l dla l(raju
(różnorodność bio[ogiczna, woda. ]asl:. turystyka i wl'poczt'nek, ]eczllictwo)
należy dążyć dc] ochroni' i stopniowej i'est)-tucji zasobów' przyrodnillzych na
terenie zlewni, zwracając szczcg(3tni{ uwagę na rolę tego terenu jako pomostu
ekologicznego pomiędzy najcenniejsz) mi prz) rolniczo t;zęśl:mami Karpat Z&
chodnich

Z d;ugiej strony zlem,nia Czarllego Dunaju:łi jest miejscem zamieszkania xmelu
ludzi, którzy majitpełne prawo do reabzon'ania sn'oich potrzeb i aspiriicjł w ich
małej ojczyźnie". Do najbardziej ist.otnych pntrzet} należą

-- znalezienie zatntclnienia, zwłaszcza przezliczne roczniki wchodzące n' wiek
prcldukcyjnl'. w warunkach niezbędnego zmniejszenia zatrudnienia w rol
nictvie

-- podniesienie ekonomicznej efektyxwnaści gospodal'st\b' rolnych

-- posiadanie godziwych warunków mieszk:nliowych. nie ustępujący'ch prz)Qę
tYlU standardom;
dostępność komunikacyjna
zapen'niania wyksztalcenia dzieciom i n)łodzieży;

-- kulLrw ownnie lokalnej kultur'.
Przedstawione powyżej cele interpretuje się często jako wzajemnie lJrzcciw

stawce, a nan'et wykluczające. a tlwentualn)- konnikt, jako zasada\iczy konflikt
=lóbr: ogólnego i lokalnego. 'lb'mczasem \Ł' ltonflikcie są nie tyle s:lme dobra ile
spoBnby ich re;ltizacji. Podsttiwowy problem polega na tym czy da się obie! te
katcgaric dóbr osiągać n'spólnie. Iml) mi słowy. czy w zlewni Czarnego l)u
najca możliwe jest ui'zeczywistnicnic idei ckorozu oju?

Szybki rozwtlj przemysłu nie śtn!\ovxi rozwiązania dylematu. Powstanie
dużych zakładów przemysłowych, nie stosujących zaaw:insowanych techno
legii, jest nie clo przyjęcia zc s'zgjęd6x&' lichrony środa\niska i zapewne nic
oprac:line ekonomi(:anie (o czl'm świadczy m. in. los wielkich zakłildtiw prze
mysłu skórzanego XN Nowym Targu i fabryki niirt w Szałlarach). Zakłady
wysokiej technologii" napotkalyby na ogromne trudności z powodu braku

kwalifijcowanej Bity rotjoczej. Zasoby surowcowe są nikłe, względy ochronne
nakazujc[ zu])eine zaniechanie cjnploatacji tortu i bardzo ostrożną, n yłącz
nie na miejscowe potrzeba prowadzoną eksploatację kruszyć Ważnym su
ro\psem $ą wody geotermalne [341, ale nie stanoxxią onc podstawy do rozpo
ju przemysłu
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Nie stwarza perspektD'w również intcnsyHikiięja produkdi rolnej- Itym:iga.
toby to zas:ldniczych zmian w stnlkturzc agrarnej (nłeprawdopndabnt? ze wzgję
dów społeczni'ch). dużych nakładów, zwiększenia zużycia nawozów i środków
ochrony roślin(niepożądane ze względów środowiskowych), ii zapewne i t:lk nie
prze'niosłahy- efekUlw ekanomicznjcb ze względu na bardzo trucbie warunki
gospodarowania i konkurencję taniej żywności

Jedynym bogactwem tego terenu. ktlire odpowiednio użytkowane [uoże się
stać podstawątrwdego rozwoju, sq.jego położenie i \x'arunki proj'rolnicze(łącz.
niet z krajobrazem). Stanoswią one przesłankę dla rozwoju turystyki, potężnego
działu usług, która, nie tylko daje prilc:ę sam w sobie, ale jest 8tymulatorem
mzw aju rolnictw,a, drobnego pi'zamysłu i rzemiosła, handlu, budowni(:twn itd.
Podejście takie jest zgodne ze strategicznymi kierunkami rozvaju n ojcwódz.
twa nowosądeckiego [25]. Oczln\-iście turystyka może być również bardzo Broń
na dla środowiska, toteż szansą ekorozwoju w zlewni Czar1lego Dunajca jest nie
du\wolny rozwój turysta'ki. ale rozwój zrób'novażony.

W odniesieniu do z]ewni Czarnego ])unajca turystyka zrównoważone
oznacza przede wszystkim:
-- oparcie bazy nocjegowei na gosijodar8twach rodzinnych prowadzących małe

peng)onaty
-- jak najpełniojsze wykorzystanie w żywicniu lokalnych produktów'
-- zwiększenie popytu na usługi i wwoby lokalnego rzemiosła;
-- znalezienie klientów poszukujących awłasmza wypoczynku w ci8zS'. wśród

estetycznego krajobntzu i bogahj prz)n'ody, zilinteresowanyŁlh turystyka ak
tys'ną(wycieczki piesze, roweru konie, narciarstwo terenowe), a także upa
trujących atrakcji w kontakcie z lokalnąkulturąi uadycHnyni ,.życiem wsi";

-- wprost zaintcrcson'ania turystyka typu cdukacHnego;
-- impuls clo pielęgnowania lokalnej kultury i tradycji;
-- podniesienie wymagań [lo do jakości środowiska, stanu sanitarnego. estet)

ki i kultury życia codziemiego
zapotrzebowanie na poprawę irlfrastruktury służącej turystyce;

-- przedłużenie sezonu turysta'czncgo
Widać wyraźnie. żejeBt to model turystyki i wypoczynku zdecydos'anie ] óż
d rozwijającego się od lat w pobliskim Zakopanem
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Ocena perspektyw zrównoważonego rozwoju turystyki
na terenie zlem,ni Czai'nego l)unajca
(z wykorzystaniem analizy KWOT)

Analiza SXXTOT

Atutu :

Zasoby przSn'odnicze: ukszLałtovaide terenu. hydrologia, warunki klimatlrz
ne. pt'zyrocla ż)m,a i krajahl'iiz, sprzl'palące turysta'cc aktywnej i specjalistycz
nej takiej jak: wędrówki piesi, rowerów'e, konne i na nartach; turystyka
cdukacńna
Wiejska atmosfera, krajobraz i zasoby przyro(znicze adpowicdnie dla osób
szukającym;h t:iczy i slJokoju, jak i w'poc:z} nku rodzin z dziećmi
Duża liczba domów witljskict) dysponujący'ch paklijłimi dl& gości.

-- h]oż]iwo&! (]ustnrczania części prołlukttlw ż},n'nościaxu'ch wprost z trndycyj
n.\,ch, wielokierunkon,}rch gll$podnrśtw
W części zlewni ukszt;lotow.anie teren\Ł umożliwiaj:łŁte budowę niewielkich
w yciągów narciarskich

-- Zasobu, energii geotermalnej unlożliwiajacc zapewnienie ogi'zewania bez pro
aukcji zelnieczyszczcń, a t.akże t)udow ę kąpielisk tcl'malnych
Bliskość(w gnlnicach 3/1hjazdy) głównych atrakcji turystyczn) ch polskich
Karpat Zachodnich
Dość doli'ze rozu'inięta sieć dróg lokalnych

-- Położenie w sąsiedztwie linii kolejowi:j i ważnej drogi krajowej (nr 9b)
-- Obecność przejść granit:znl'ch: lokalnego n' Chochołowie i o znaczeniu kraje

wym w Chyżnem
-- Zachowiine miejscami zespoły lub pojedyncze obiekty budoq'nictn'a lud(}we

go, często Q w) pitnej w:!rtośd
Zywa kultur'a ludon a, gwarą, ffilklor. stroje
Niewygasłe jeszcze tradycje rękodzieła.

-- Trudyde kuchni regionalnej i nicktórclokalneproduktyżw'nościowe(zwłasz
cza nabiał) Q wysokich walorach smakoxA'l:ch

Słabe strony:

-- Brak systemowej ochroni' przyp'tedy i krajobrazu
-- Ciągłe, nielegalne niszczenie torfowisk
-- Zła jaltość wody n' rzokach i strumieniach, szczególnie pod

biologicznym
-- Duże zaśiniecenie bi'zegów rzclti strumieni. nnniejszające

względem bakte

ich walory rekre
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-- Tak zwana kolekcja scopniosva wykonana odcinkami ntl Czarnym Dunajcu
psująca llrajobr:tz a także zmniejszajaca w'alot)- przyrodŃcze i vl'poczynko
\\'e rzek

-- Postępująca, rozproszona zabudowa
-- T,il;zne ł)udl:nki nieudane pnd względem architcktonicznym

Chaos pt'zestrzenny i {legl'adacja krajobrazu, szczególnie n& Pog(3rzu Gęba
]ow tkim

-- Ogromne zaniedbania n gospodarce wodno-ściekavej i gospodarce odpa
dłimi

-- Ogólne wrażenie zlego stanu 8anitml\ego, brudu i brz) dllły w wielu obec
ściach gospodarskich

-- Niskajakość oferowanego zakwaterowanie
-- BRIK infrastruktury turystycznej letniej i zimowej

Kiepski traf\aport publiczny
Zupehiy brak zorganizowanej promocji.

-- N'icdostatck planowmiia i współdziałania na polit)mie regionalnym
-- Niski pozio11i wykształ(lenin mieszkańców.

Szanse

-- Zainteresowanie Państwa clchroną walorów l)rzyrodniczych z]ew-ni(czarne-
go Dunajca popu'zez odpowiedni system terenów chronionych i politykę pro
ekologiczną.
Konieczność szczególnej ochrony zlewni G(3rntlgo Dunajca zc względu na ja.
kość wód w Zbiorniku Czorsztyńskim i związany z tym łatwiejszy dostęp do
f'undusQ państwowych

-- Refonna administnlcji (odnowienie powiatów i duże województwa) ułatwia
jąca planclwanie regionalne i koordynację działań gmin

-- Możliwość działania w ramach Euroregionu Tatry i skorzystania z europej
skidt funduszy pomoctlwych
'lbndcncja do \datwień w przekraczaniu granicy, aż do zupełnej swobody ruchu
urystycznego

Możliwość uaktywnienia dawnego szlaku komunikacyjnego z Nowego Tbr
gu w Dolinę Obawy.

-- Wzrastający na rynjnt turysłycznl'm -- n' różnych porach roku -- popyt na
tura'etykę akływnąi wypoczynek na wsi(agroturystyka}
Ogromna i stalo rosnąca popularnoś(! rowerów górskich, przy jednoczesnym
zamknięciu Tatr dl& tej formy aktyw nej rekreacji
Wzrastająca(w dłuższej perspektywie) liczba osób dysponujących czasem
n'olnym i wystarczający-mi zasobami finansowymi
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Zagrożenia:
-- Procesy dcstruk4i walorów. które mogąbyć pcłdstawą zrównoB-ażonego roz

wala opartego na tu i'etyce -- dotyczy to zarówno przyrlldy i krajobrazu, jak
i dóbr kultury

-- Konkurencja ze strony inni'ch regionów n' lKl:aju
-- Vrzrost ccn pnwtldujący spadek zaintereson'ania turyst(;w i zwiększoną ku\

kurencyjność oferty zag!'anicznej
Niskie zrozumienie zasad zrób noważonego rozwoju w społeczeństwie i po.
dfltnclść na populistyczne hasła

-- Nacisk społeczny na duże inu estl'cje i programy(typu ,,olimpiada'), dla
osiągnięcia doraźncBO zwiększenia strumienia środa(ów tlen)wanych na
dany teren

Przykładowe propozycje
w zakresie turystyki zz'ównoważonej

O i rozwoju turystyki w każdym regionie jest zaw$zl: istnienie pewna'ch
atrakdi, które skł&iniaji{ udw iedzających do przyjazdu. )mogą to być twory przy
rody. dzieła rd( ludzltich lub tcż efekty wspńłoddziaływania człowieka i natury
\\Pbitne atrakcje(hlorskie Oko, NitLgara czy Piramid) ) ściągają taką liczbę tu
n stan-, żc pmblcmcm staje się niczej ograniczenie ich napł)wu, niż troska [} pod
niesienie atrakcyjności. lqa innych turcnŁich, i du Łullidi należy zlBwnia Czarne
go Dunajca, św'iadomo zamysł rozwoju tura,styki zrówrloważonej wymaga pod
jęcia kraków w cent zachęcenia odn'iedzajQcych do przyjazdu. Nieodłącznym
]elmentem takich działań jest promocja. ale czesto trąba ptłdjf@ także dziala

nia inwestycyjne. aby u ) eksponować istniejące n agory lub stworzyć warunki
do uprawiania papularn},ch form tur) st) ki

Poniżej podano kilka propozycji aktywizacji turystycznej zlewni Czarnego
Dunajca, zgodnych) z zasadami zrównoważonego rozwoju i n:iwiązujących do
Strategii Rozwoju Tbn'styki Aktyw nej i Specja]nych Zainteresowań]22]

ayl'uwsh ka ron krowa
Jest to ta dziedzina tuu'st},ki i awtym'nego wypoczynku, której popularnnś

rośnie z roku na rok i sądząc po przykładzie krajów Zachodniej Europy. będzie
wzrost.ać jeszcze pl'zcz dłuższy czas. Omawiany teren posiada doskonałe w'a
runki. aby zadowolić amatorów rowerów. Dla kolarstwa górsldego doskonałe
jest Pogórze Gubałowskie z licznymi polnymi drogami o dużym nachl'lenie
Znaczenie Pogórzajest tym większe, żc kolarstwo górskie nie może być szerzej
uprawiano n' Tatrzańskim Parku Narodowym. Osoby lubiący mniej męczące
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trasy mogą korzystać z dróg dolinnych i praskiego terenu Kotliny- Orawako
Nowotalrskiej. l)ziałdność gmin w zakresie promucai turystyki rowni'owej po
winna polegać na:
-- wyznakowaniu szlal(ów rowcroxND'ch na podstawie istniejącej Biel:i dróg i icie.

żek, najlepiej we współpracy z PTAK;
-- zbudowaniu luh udrożnicniu niekcóD'ch odcinków. aby stworzld sllójnąsicć;
-- oznakowmliui wyeksponowaniu atrak(ji turyst) cznych (przyrodniczych lub

kult\nowych), które mogąbyć podam'iana podczas wycieczek;
-- wydaniu niezbędnych materiałów pramocDnych i map;
-- czynnościaclh organizacyjnych w porozumieniu z przedsiębiorstwami trans

portu publicznego, Gejem zapewnienia możliwości przewozu rowerów;
-- organizowaniu imprez o charakterze promocyjnym

Przygotowując trasy rowerowe należy maksa mamie unikać kolizji z ruchem)
pieszym i s;imochodowym. Jak najwiecej dróg powinno zachnwnć nawnerżnhnię
biją lub gruntowe, gdyż asfalt nie jest atrakcyjny dla kolarstwa terenowego
Przykładem nickalizljnego rozwiązania byłoby, przcrobienie na trasę nowel'on'ą
dawnego toru kolejow ego z Nowego Targu do Trzciany z otwarciem przejścia
granicznego w Padczerwoncm

b) Wędrówki Diegze
Podstawową, a z:lr:jzem bardzo wartościową formą rekreacji osób wypoczy-

wających na terenach wiejskich są n'ędrówki. Zlewnia Czarnego Duniljca jest
terenem stosunkowo ubogim w znakowane szlaki turystyczne PTTI( i sytuncj:l
ta raczej nie ulegnie zmianie. .Test to spowodowane tym, że z punktu widzeniu
sieci dalekodystansow)-cb szlakóxs' nie jest to teren specjalnie atrakcyjny. tym
większe znaczenie ma więc FREI'got.owanie lokalnych tras wycieczkowych. Nic
ma potrzeby stoson,ania tu systemu znakowania, gdyż teren jest orientacyjnie
łatwy i zupełnie bezpieczny. Raczej należy zalecić estetyczne drogowskazy i przy
gotowanie dokładnych i czyCelnycłi map turystycznych. Ścieżld piesze powinny
doprowadzać do wszystkich ciekaw-ych miejsc. W niektórych sytuacjach niezbęd
ne będą pewne prace(np. zbudowanie kładkę, poda) paulo ścieżki kamieniami,
przecięcie krzewów), aby ścieżki tworzyły spójny system. Pou inny też być uczą
dtone miejsca, v która cli ttnyści będą magii zatrzymać się na krótki odpo(}zy-
nek. \Nażnc, aby trasy piesze, row erou ei konne się nie pokrywały.

c) Narciarstwo
Rozwój infrastruktury nmciarskiej stanowi z jednej strony wielką szansę

wydłużenia sezonu turystycznego o miesiące zimowe, ale z drugiej poważne za-
gmżenie dla walorów przyrodniczych i krajobrazowych; dlatego wydaje się uza
sadnione promowanie nmciarsCwa terenowego(biegowego. śladowego), z jedno
czesnym stwarzaniem warunków do budowy niewielkich wycie\gów narciarskich
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N'arciarstwo terenowe WD'maxa przygoLowaiiia tras, co pon'ixmo być wryko.
nano na sz(:deblu gmimiym lub(lepiej!) regionalna,m. W płaskiej Kotlinie Oraz'
sko:Nowotarskiej jest to łiitwe, a wędrówki po rozległych postaciach tlyłyby b:lr
clio atrajKyjne. Sprawa staje się bardziej skomplikowiJna w terenie górskim, tu
jcdnaj{ można częściowo wykorzyst.ać szlaki piesze i rowerowe. trasując w nie
których miejscach n'ariant} narciarskie. niezbędne zc względów bezpieczeń
Bywa(np. aby uniknie zjeżdżania wąskimi, a strony'mi parowami). Trasy nm
ciarskic musziŁ być odpowiednio oznakawana

Narciarstwo ,*wyciągon e" rozwija się splinŁanicznie. Nie wymtLga to od gmin
inwestydi, ale raczej nadzoru i koordynacji. l)zęba przede wsz)-stkim dbać, aby
chaotyczna zabudowa nie psuła stoków nadających się do zjazdów, aby ich nie
grttclzono, a czŃaś pry\v'aLa nie godziła w interes spotcczności, Nieztlętlnn jest
kontmla sprawności technicznej urządzeń i stanu tras. a także dbałość, by hu.
dowłtne n'Ł:i:ągi nie niszczyli resztek lasów i nie szpeciłl' krajobrazu {mcjżna to
osiągnąć np- popu'zez obsadzanie brzegów' tras wl'ciiWów roślinnością

Bm'dzo ważną sprawąjest ewentualne sztuczne śnieżenie kłaków. Zaburza
to stosunki wodne i wpływ'a na pokrł-xN ę rośjinn:{. Zez\g ocenia na instalacje urną
dzen śnieżących powinny być w},clawane rozważnie, po l(ażdQraznwym wykon;ż.
niu oceny oddziaływania na środowisko

d) T\uystyka pt'zbrodnicza i edukacyjna
Uralou- prz)nodnicze zlewni Czarnego Dunaju:a są wysokie, ale nie spekta

kularne. Aby uczynić z nich atrakcję turystyczną trzebaje w odposvicdni sposób
wydobyć i zintertm etownć. Służą temu ścieżki i punktó' obserwacji przyrodni
czech. a mkże st080wna literatura. \\warunki terenow e umożliwiają urządzenie
rlhgich ścieżcj{ przyrodniczych (np. wzdłuż wychodzi pienińskiego pasa skał
kowego. przez Lorrowiska, czy w zclłuż rzeki od Czarnego Dunajca po Długopole)
i krótkich tras dla pokazania interesującego profilu, cienistcgo piirow-u. młaki
czy starodrzcwia. Odpowiednio zaznaczone- i przystosowany do obejrzenia w spo
sób niekoliz)jn)-. powinien bvć każda' obiekt chroniony. w szczególności rezer.
baty. pomniki przyroda-, używki ekologiczne i stanowiska dokumentacy4ne. Nie
zaleca się stawiania w terenie dużych tablic i paneli informacyjnych. które si{
często agresyn nl'm elementem w krajobrazie. Najlepsze efekty daje kombina
cja dyskretn) ch cłznaczeń terenowych z łaty o dostępną literaturą przewodni
kawą. W prz) padku powołania l)arka ki'ajobrazowego torfowisk nowotarskich
powinien powstać w Czarnym Dunajcu ośrodek dydaktyczno-informacyjn)\ alej
mujący swoim działaniem całą zlewnię.

e) 'turystyka koluia
Ta forma rekreadi dopiero zaczyna się w Polsce rozwijać i ze względu na

wysokie koszty raczej nie przybierze powszechnego charakteru. Tym niemiec
jest godna zainteresowania, gdyż zaporzebowanie na nią rośnie, a jest on:l bar
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dzo dobrze zharmonizon'mia z koncepcjami agroturystyka. Gospodarst\vo agt'o
turystyczne, trzymające przynajmniej 2 -- 3 konie nadające się po(] wierzch,
może bardzo xvzbogacić sw ojąolertę i liczyć !\a bardziej zamożnych klientów. Ze
strony władz samorządowych potrzebne byłol)y działanie promoc)jne, a także
wyznaczenie i oznakowanie tras nadaja:rch się da kunnycli spacerów.

1) ,,Zycie wsi'
Powraca obecnie zajnteresclwanie kulturą ludów% dawnym abyczajein, tra

dycyjnymi formami żyŁ;ia i pracy na wsi. Łączy się to ze wzrostem populilrn(ligi
agrotuD'styki. Zlej-nia Czalrnego Dunajca, jako jeden z tych, nielicznych) już
terenów w Polsce gdzie kultura ludów'a jest żywa i płodna, ma szanse skurzy
stać na tej tendencji. Ze strony w ładz samorządowych wskazana jest opiekil
nad twórczością i rzcmiosłcm ]u(]owym, popiet'anie tradycyjnych llroczystości.
obrona miejscowego stylu n' budownictu,ie, promocja kulLurow},ch atrakcji xvii
Musi to być jednak robiono z wicll(ąrazwagąi delikatności% aby kultura luda
wa nie stałtl siQ przedstawieniem cłdgryn'abym przed turystami dla pieniędzy.

I'rzeprowadzona analiza n'kasuje, żo zrównoważony rozwój regionu jest
bwr i zu wszech rli r celowy. z dlugiej jednak strony wejście l\a droge ta

kiego rozwoju wcallt nie jest pewne, a można nawet stwierdzić. że obserwowane
aktualnie procesy zmierzają n' przccivnymjciemnku. Alte wykorz) stać szansę
pogodzenia ochroni' i I'ozvoju niezbędne są świadome wysiłki włallz państwo.
wych, samtlrządów i mieszkańców, oczywiście odpowiednio uzgodnione i skoor
dynnwane, Wprowadzona od 1999 roku reforma administracyjna powinna w petr
spektywie dopomóc w myśleniu i działaniu katcgorialni zlewni, kt6rii a' całości
znalazła się w obrębie powiatu nowotarskicga

Na szczeblu państwoxaD'm(wojewódzkim) najpilniejszym zadanietn jest po
moc w rozwiązaniu twhnicznyc:h problemów ochrony środowiska oraz ustało
\wienie odpowiednich form nchron) przyrody i krajobrazu.

Do gmin należy tworzenie warunków do realizacji koncepcji zrób'noważo
nego rozu-oju, który powinien jednak dokonywać 8ię przede wszystkim n' opar-
ciu o inicjatywę i przedsiębiorczość miejscowej ludności

Podsumou anie

Działania w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
jako warunek zrównoważonego rozwoju

Nic ulega watpliwości, że ubrana, & w perspektywie także restytucji zaso
bów przyrodniczy'ch w zlewni Czarnego Dunajca jest ważna z ogólnego punktu
widzenia [6] oraz niezbędna, aby można było realnie myśleć o programie eko
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rozvc$uopitrtega na tur) st ,cc. Dla turystyki zrób'noważoncj ochrona przy-
rod). krajobrazu i kultur'owego dziedzictwa jest w pi'ost ochroną prze-
strzeni do .}ej upraw'tania i warunkiem atrakcyjności danego terenu.
\hr istniejącym porządku llr:iwtym zasadnicze Hecy-zjc w omawianym zakresie
należą do włatlz państwowych. na szcztlblu centralnym i wojewódzkim, z ndpo
wiednim udziałem samorządów.

Po w yznaczeniu z poczittkiem 1997 r. otuliny Gorce:ińskiego Parku Narada
weta, w gestii władz pailst onD'ch leży jcszc:ze przede wszystkim pilne wazna
czenie otŁlliny Tatrzańskiego Pmku NJarodowego(Rada }linistrów) i utworze
nię kilku. od dawna praJckcowanyl:h rezerwatów' przyrody {wujew oda lub mini
ter środow-iska). Do wladz w ajcwótlzkich(wojen oda i sejmik) należy ustało

u,ienie ochrony krajotlt'aznwej. ochrona pojedynl:zyL:h obiektów: jak też cały ze
taw pralctl'cznych posunięć, shtżących realizilcji zadali ochronna'ch

OtulinX parków narodowych

Oboxmązujz\ca ustala'ii o ochronie prze'rody 0)z.U. nr 114 z 1991 r., poz. 492 ze
zmianami) n:lkłnda obowiązek wl'znaczenia otdiny każdego parku. której c:alem
jest zabezpieczenie pat'lm pr2nd szkodliwym ucldzidywanicm czynników zewnatrz
nych (MŁ. 14 tut. 4 ustasNV). Nie ulec:l kwestii, że zera anie więzi przyrodniczej
z sąsiednimi terenami jest właśnie takim .,szltodhwym oddziaływaltiein", a za
Lem otuliny ponńmly slużyć m. in. zachowmliu koD'darzy ckalogicznych

Odpow ieclnio ukształtowane atuliny mogą odegrać dużą Falę ochronną po
przez wpływ na plant' zagospodarow ania przesti zenncgo, Jest to możliwe, po
nieważ usbllenia planu ocha'ony dla parku i atulinl' są wiążące przy sporziłdzn
niu plant\v zagospodaroxvania przestrzenzlego dla danych terenów(arŁ. 14 ust
9). które to plany muszą być ttzgodnionc z dyrektorem pmku narodowego (na
wet jeśli planu ochronyjaszcze nie ma)

Najbardziej celowe byłoby szerokie zaki'eślenie otuliny TPN, by obejmowała
cde Pogórze Spiski-Gubalowskie. .Jest co jednak mało prawdopodobne z poB'o
dów palin'cznych. Biol:łc to pod uw'agę należy postulował, aby (w granicach azję.
tych opracowaniem) otulina TPN objęła teren pomiędz) parkiem, a liniąbiegrlą-
cą w uproszczeniu od granicy państw'a nad \Nixon'em, wzdłuż Skoruszów Potoku
do Czarnego Dunajca, a dalej Txv'ailskiln I'atakiem na lw fiński \Vierch i północny
ini zboczami blietłówki do granicy zlej ni za Palenicą Kościeliską(Butorów). Głów
nyini celami gospodarki przcstrzenrlej w tej części otuliny powinny być:
-- ochrona kojrytarza ekal(}glctznego Czarnego Dunaju:l i blolkówki(do dol. Ci

zachowanie i powiększenie powierzchni leśnej;
-- ochrona terenów o wysokiej atrakcyjności turystycznej
-- zapobieganie dalszemu rozproszeniu zabudowy i rozrzutnemu gospadaro

w aniu przestrzenią;

chej)
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-- wyjnuszenie padl'kab\ej poprawy gospodarki wodno-śclekou'cj w pościeli

-- niedopuszczenie do powstawania nowych domów t)ez rygorystycznego prze
strzegmiia nol'tn ocłirony śrndf)wisła;

-- wprowadzenie bardziej skutecznego nadzoni architektonicznegt} dla ochro
ny krajobrazu
Otulina Gorczailskiego Palcu Narodowego została xlO'znaczona rozporzą

rlzcniem Rady hlinistróu, z dnia 9 stycznia 1997 r.(1)z,U. nr 5 z 1997 r. poz- 26)
W odniesieniu do zlewni Czat'nego T)unajca oznaczdo to cl})jęcie otdiną znasz
nej części dtlliny- lepietnicy, ocl źródlisk aż po grallicę między- wsiami Obidowa
i Klikuszowa -- pon'. ok. 2100 ha. Niestety otubna nie dochodzi do drogi nr 95,
nl)y w tcn sposób, cłiociaż częściowa chronić korytarz ekologiczny łącz:tcy Gorce
z Pasmem Podhalańskin)

Utworzenie otulłny powinno w szczególności
-- zapewnić w-pływ dj;lekcji GPN nł] sposoby gospodarowania w otaczających

park lasach
-- {:bronić korytarze ekologiczne łączące Gorc=e z sąsicdnilni terenami
-- zapobitw wkraczaniu budów nictwa. zwłaszcza letniskon'ego w głąb terenów

leśnych
-- przwiwdziaiać ujmowaniu n'ody M' źródliskitch, zamiast nisko na potokach;
-- sprzHać szyi)kiej popu\ane gospodarki w ohno-ściekon'ej i gospodarki odpa

armi;
-- chronić krajobraz i lokalne tradycje stylu w budownictwie.

Zadania powyższe odnoszą się zarólmo do całej OLuliny jak i tej jej części.
która znajduje się na Inrenie zlewni Czmnego l)unajca

Niezależnie od kwestii oCuliny ziisadnojest włączenie da parku narodowego
źródliskowych części dolin IJepietnicy i Obidowca15]

sku

Rezerwaty przyrody

W odnie$icniu do oinawiancgo terenu wysuwane bybjuż od dawna postula
ty objęcia najcenniejszych jego hagmentón, ochroną]np.: 9. 26]. Prace prawa
dzong w związku z projektem renaturyzacji zlewni Czarnego Dunajca w pełni
potwierdziły zasadność dawniejszych projektów i podały do nich nowe [61
Uwzględniając ten dorobek za najważniejsze należy uznać utworzenie 6 obiek
Lów. a mianowicie
-- czterech rezerwatów torfowiskovych(blłaka Brzeżck, Wędzirówki. Puści.

zna k. Długapola, I'uścizlla Rękowiańska i Baligówka) o łącznej powierzcjlni
ok. 400 ha opor. 3.3]

-- rezerwatu krajom)razovego ,.Czarny Dunajec, który obejmowałby rzekę od
Wróblówki do Długopola (ok. 4 km) wraz ze zbiorclvriskami padl'zecznymi,
q'gród których wyróżniono: 4 studia narastania kamieńców. szuwary i al
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zynkę karpackąl] 6l- Rezel'wat powinien mieć przeciętną szerokość ok. D.5
km i powinien łączyć się z sąsiednim .Puścizna k. Dlugopola", Pola sprawne
pomiędzy torfuwiskiem & rzeką l)owinny się znaleźć w stref c ochronnej rc.
zcrwntu- Nic należy dopuszczać do rozu'oju budownictwa wzdłuż dl OEi z Wró
blówki da Dlugopola. lini poprawiania pni'ametrów samej drogi;

-- rezerwatu ki'ajobrazowcgo ,.Koj$1lwka". ktllry obejmo\dałby odcbiek rzeki od
pŁiczątku do piet'wszech zabudon'ań Kojsówki, H- na długości ok. 2,5 kt11 Przy
przcciętntlj szerokości ok- 200 m rezei'n'at mialby ok. 50 ha pnwicrzl:hni
W obrębie rczcl'wału należy znniecłtać wszelkich robót regulacSjnych. aby'
rzeka całkowicie nat\u alnic kształtowałil swoje koryto. Propo110wanl' reżim
ochrony (krajobrazowy, częściow a) pozwala na użytknu'anie lasów' z tym jed
n&k, że sposób gosporlarawania lTowinien zmierzać dc} odbudowy barów jo
słowo-świcrkowych i dorodn) ch Insllw łęgowych nisz)-nki karpnckie}. Propo
nuje się nadać rczcrwatowi imię .lan:! W:ilnsa. dla upamiętnienia jego pio
nierskich badań nad węgrów-lcami rnśjin tiitrzijńBkich wzdłuż rzek
Ponadto proponuje $ię powiększenie jedynego istniejiLccgo rezerwatu ..Skał

ka Rogaźnicka", który powinien obejmować nie tylko slrrl nieczy11ny katnienio
łom ale i otaczający teren, n łącznej ])nwiet'zchni ok. L2 ha

Ochrona krajobrazou'a
Unikiiln) chanikter prze'rody i krajobrazu Kotliny Orawska-Navotai'skiej

l zarazem poważne zagrożelti& związane z nadmienić i chaotyczna eksplo
ntacjELtorfu i zmianami w stc>aunknch wodnych powodują, żc od u ielu j\Łż lut
podejmowane si{ starania o objęcie tichrorlą najcenniejsze'ch części tego serc
nu [9. 27, 33]. \N)rsuw:inc byli' rt5żne konŁlepcje. aż do powołania OŁ'owskiego
Parku Naroclon'ego włącznie. Najbardziej realistyczny i celowy u ydaje się
projekt powołania parku krajobrazoR'ega, wewnątrz którego najcenniejsze
pod u zględem przyrodniczym koinpleksj' b>'dyby dodatkowo cbi'oniane jako
rezerwaty przyrod)..

l)on'anne tntdności natury politycznej, a po części i biurokratycznej slowo
dawały, że z różnych wariantów pat'ku ]33] do realizacji wybrano minimalna'
a pow. ak. 10 000 hn. w którym cluoniony byłby zaledwie kilkuscthckt.altowy
skrawek zlewni Cz:il'nego Duniijca- Nawet jednak ten pŁ'ojekt nie doczekał $ię
re:ilizacji, gd} ż władze wojewódzkie ugięły się pod presją lokalnych śi'oclowisl(

Hien'ątplivie utxń'orzenie Parku Krajobrazowego rR)rfowisk Nowotarskich
jest bardzo pilne i ważne także z punktu widzenia ochrony Czai'nego Dunajca

jego zlewni [6]. Należy przy tym stanowczo dążyć do włączenia w jego granice
całego pasa torfowisk od Baligón'ki po hlłakę Brzeżek. IŁzeka pomiędzy Czar
nym Dunajcem a Krauszowcm lJoxMnna stanowić integralny element t,cgo ob.
szału chronionegc}
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Proponuje się, abl' gr'anita piirku biegła w llrzyhliżeniu, z ominięciem zwnr'
Lej zabudowy miejscowości; od lJrzejścia granicznego w Cbochołowie drogą nr
958 do Czai'nego Dunajca i d:ijej drogą m' 957 do Ludźmierza -- Zamościu. a [ul
tępnie w'zdłuż Czarnego l)unajca do Krauszowa, skąd podnóżem Działóxv OI'aw
kich do I'iekielnika i dalej drogami nr 957 i E77 dn granicy pilństwn

Zadaniem władz n'ojcwód zjcich, w sllierłlny(:h przez hlS, środowisk:l nauko-
we i organizacje ekologiczne powinno być przeprowadzenie o(tpowiedniej akcji
edukacyjnej wśród miejscowej ludności. aby zniwelow ać negatyw ne stanowisko
w stosunku do pŁ'ojektowanego parku. Należyn skazać, żc zarówno polskie usta-
woclawscwo,jak i xaD'tl;cznc IDEN w odniesieniu dc} tzw. obszarów kat. V(och'o-
n) krajobrazoz oj)[14] nl)fast zakł:idnj:\pogodzenie na obszarze parków ochra
ny i gosptldarki. N:lleży nawet stwierdzić, że ochrona krajobrazon'a jest często
u ażn) m impulsem ekorozwoju

Otwartym zagadnieniem pclzostaje znalezienie odpowiednich ram dla ocliro
ny nicpnspolitych walorów krajobrazowych Pogórza Gubałowskiego, jak też
malownil;zych wsi rozłożona cłi na południowych skłonach Działów arab skich
W odniesieniu da Pligórza Gubałow skiego wysuwano koncepcję parku etnogra
nlczno.krajobrazowego, która niewątpliwie powin1la bl'ć nadal brat\a pod uwa
gę. W krótszym czasie należy jednak wykorzD'stać odpoxviednie połączenie trzech
form prawna ch: otuliny I'PN(powinna być wkrótce wyznaczona). strcb l(jajo.
bram chronionego (ustalonej rozporządzeniem wojewody. bez konsekwencji nl
nansowych), otulinl' projektowanego parku krajobrazmwcgo. 'l'b trzy formy mogą
mieć pl'aktycznc znaczenie, gd) ż narzucająodpowiednie rygory przy tworzeniu
miejscowa'ch planów zagospodarowania przcstrzemlegE}

Wytyczenie granic \w'. stref wymaga odrębn).c:h studiów,, ale w upraszcza
niu można zaproponować, aby otujina parku krajobnizow ego sięgała z jednej
strony pc} potok Wielki Rogoźnik, a z drugiej po linię wododziałową między' l:rze
męczą Sieniawską a Piekielnikiem, natomiast szefa krajobrazu chronionego
powinna obejmować Pogórzc Gubałowskio, aż po otulinę TPN

Inne obiekty chronione
Ustawa o ocllronie prze'rody daje u ajewodom i radom gmin uprawnienie do

obejmowania ochroną pojedż,ncu'ch obiektów nie tylko w posLnci tradycgtlych
pomników przyroda\ alc róM,nici zespołów' przyrodniczo-krajobrazclwyt;h, sta
łowisk dokumentac)jllych pt'zyt'ody nieożyvvionej i tzw. użytków ekologicznych.
Zwłaszcza dwie ostatnie kategorie mogą być szeroko wykorzystane na terenie
plew'ni. l)'nowymi obiektami nadającymi się do uznania za stanowiska doku
mentacńne sil np. stary kalnieniołom piaskowców mazurskich w Odrowążu,
odsłonięcia utworów' ncogciqskich na zboczach Domańskiego Wierchu, odsłonie
cia nad potojdem Bystryni w Miętustwie, niektóre stare łamy. w których wyda
bywano w-apienie pasa sjmłkowcgo {pps) rozsiane pomiędzy Sz:iflarami a Sta
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rem Bystrem, naturalne wychoclnic utworów pps(pieniński pas skdkowy) --
jak te nad Rogaźniczkiem k. l\raruszyn)-. fragmenty osuwiska w Cichym Gót
ncm, odsłonięcia fliszu podhalańskiego w Skrzypncm(zwłaszcza górna częśtl
potoku Rclgoźniczek) itd. Z l(alei używki ekologiczne to dla przykładul pozostało.
ści po wyeksploatowat\Fali toi'rnu,iskac:h, lidosobnionc skaliste wzgórza wapierl.
ne w pasie pomiędzy Szaflarami a Stanem Bystrein(roślinność kserotermiczna
i kalcynllna), głęboko u cięte, wiilgotue i zalesione parowy jakie:h pełno na Pomó.
rzu Gubałtlwskim. młaki i niewielkie stala ki, starorzecza \Mejkicgo Rogoźnika
niektóre kamicńcc i tereny w zakolach rzek i potoków. a także wartościom'e za
drzcn ienia śródpolne

Jak na razie nie wykarzl'stana na terenie zlewni Czarnego Dunajca maili
wości tworzenia stanowisk dokumencaŁ:yjnych lub użytltów ekologicznych(są
natomiast pomniki przyvolly -- głównie zab) ikon'e drzewa). Należy ku temu
dążyć, gdyż objęcie takich n)wejsc ochroną nie tylko służy- zachowaniu różnorud
ności biologicznej i piękna krajobrazu. Wmcościowe twory przyroda odpowiem.
nio ,,sprzedane" stająsię illteresując) mi obiektami zwiedzania, podnosząc tury
etyczną atrakcyjność terenu

WbrBzukanie godnych nchTony obiektów jesc jednym z celów inwtlntaD'nacji
przyp'odniczej- .Jak dcltąd zostala alla wyka!!ana dla gminy Czarny Dunajec. Było
by chyba bardziej wskazane operować w takich pracach zlewniami, lub innymi
całaściami przyrodniczyrni, a da samej inn'entaryzacji stiirać się jak najczęściej
ingażou-ać miejscową inłoclzież pod kierunkiem nauczycieli biologii i geografii

Główne cele systemu ochrony przyrody i krajobrazu na terenie zlem'ni
Czarnego Dunajca. Podsumowanie

])la paszczególnSch form ochrony prz)lodz składając) ch się na zarysawan)
powyżej system, powinny być określone szczegółowe cele or:lz podstawon c me
rody ich osiągania. Jest ta odrębne zagadnienie. Na razie można sformułować
generalne zadania, które powinien spełniać system jako całość:
a) oclnonić nielicznic zachowane naturalne kornplcksy- przjrrodnicze
b) chronić wartościowe przyrodniczo biocenozy o charakterze półnaturalnym,

wykorzystując metody aktyw'ncj ochrony i tradyc)jną gospodarkę rolno
c) zapewnić zachowanie naturalnego krajobrazu tam, gdzie on jeszcze istnieje

(np. na torfowiskach);
d) chronić krajobraz kulturowy i stworzln H arunki dojego odbudowy tam, gdzie

został zdegradowany
e) spowodować oszczędne gospodarowanie przestrzenią;
D zachować istniejące kowtarzc ekologiczne i udrożnić zablokowane:
g) stn'orzyć warunki do renaturyzacji zdegradowanych wieków i])rzym rócenia

stosunków w odnych na terejlach torfowisk;



130 PIOTR DĄBROWSKI

h) sprzyjać technicznym metodom poprawy jakości środowiska @analizacla
lx:zyszezalnie ścieków, składowanie odpadów, geotermia etc.)

i) promować proekologiczne metody gospodarki rolnej;
j) sprzyjać estetyzacji i lligienizacji terenu;
k) stworzyć n'anmki do zwiększenia lesistości i areału użytków zielan} ch;
1) chronić walory tulys©czne, w szczególności cz} ste, obrzeżone roślinnością

i dostępne dla społeczeństwa wieki wodne;
;przyjąć edukacji przyrodniczej i promocji idei zrównoważonego rozwojuł)

Realizacja tych celów, ważnych z punktu widzenia dobr l ogólnego, jest
clo pogodzenia zintcrescm miejscowej Itldności. a ninvet więcŁlj, w istocie rzeczy
warunkuje trwały rozwój, który w istniejących okolicznościach spo-
łeczno-ekonomicznych zależy od możliwości turystyczno-rekreacyjne-
go wykorzystania tego terenu. Nie ulega przy tym wątpliwości, że ochrona
i renaturyzacja rzek i potoków , u także terenów podmokłych ma kluczowe zna
czenie cUa powodzenia całego zamierzenia
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The Importancc of' Tourism
for the Nature Conservancy and Sustainable Development

in the Catchmcnt Basia of' the Czarna, Dunajec ltivcr

The article [:onl:erns prahlems ofthc sustainablc developme1lt in the call:h
mont t)}lsin(B7{) sq. km) ofthc CHRL'ny Dunajec River(Wrestern Carpathain). Tbe
East pan presents biudivcńsitr. ectllogical ;jnd cujtul'at valucs afthe studiecl uea,
with che lacus on existing and pmjectetl protected al'eas. Economic and social
conditions have been albo described . B:lsing on nbovf} data, thc passibility of
sustainable developinellt has beet} e\-aluated, using i.a. SWOI analysis

'l'hc conclusion is that tourisin cnn play impol'tank role in thc balancing
protecLiun ot bioŁlivcrsity nnd ccnnnmic and social clevelo])nletlŁ, how'ever. nut
any kina of tclurism. but Daly sucjl its farmy like: walking. bikini, house-riding.
t:ross-country skiing, nature-tourisln etc. combining wich accommorlation in
farmy andy)roduction oł' natunll falo(l

'l'he paper cantains nlso sevcral pvopositions rcgarding new nature reserves
and landscape marks
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WPŁYW ZANIECZYSZCZEN NA ZAGOSPODAROWANIE
SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH OKOLIC PŁOCKA

Anna Idla, Grzegorz Z,ewandoóoshi#

Wstęp

Zanieczyszcze[iia powietrza u'jńym'aJą ujemnie ]ia zdrasme ludzi, pi'zyrcdę
ożywioną, klitnnt, wodki gleby. O stopniu nzkodli ,ości zanieczyszczeń decycŁuje
przede wszystkim ich rodzaj. stężenie i czas oddziaływania.

Gazowe i pyłowe zanieczyszczenia powietl'za zwiększają czystość zachod)
wań na chat'ob)- układu oddechowego, są też niebezpieczne dla osób cierpiących
na schorzenia układu kt'ązenia. Dwutlenek siarki powoduje wzt'ost częstaści
zachorowań na chroniczny zapalenie oskrzeli i I'aka płuc, & tlenek węgla jest
silna tntcizna. blokujące pracę układu oddcchon,ego. Zanieczyszczenia p} lane
odldadające się w płucach prowadzą do schorzeń zwanych pylicami]l]

Doniesienie dotyczy terenów b)-lego w ajewództwa płoŁlkiego, gdzie zlokali-
zowane' jest jeden z obszarów ekologicznego gagi'ocenia. Pod względem przy-
rodniczym teren ten prezentuje przede wszystkim wylesione wysoczyzny. iedy
nym w-iększym obszarem a zwartej pokrycie leśnej ania atrakcyjnej rzcźbie
i hydrogranti jest Pojezierze Gostynińskie. Jest to jednocześnie obszar koncem
zracji ruchu turystyczno.rekreilcyjnego

Szlaki ttu'ystyczne okolic Płocka

Na tmsac:h regionu płockicgo spotykamy, I'czcxwaty i pomniki przyrod):. parki
zabytkowe, meandruj:łce rzeki i struga, zbioroxviska leśne o zróżnicowRn) m chin.
Fakturze z bogatym światem znricrzęcl'ilt, interesujące formy gmlogiczne, u: wiek.
szośt:i pwhodzcnia polodowcoxvego. grodzisku wczesnośrechiowieczne, zabytki
architektoniczne oraz wiele innych osobliwości, częsh niepow Larzaln)-ch w ska

AShT \VHrszawa. ul. h'fai'ymoncka 34
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li kraju. Wędrówka odbyć,a 8ię po tereŃe dn'óch parków krajobrazowych oraz
na obszarach cłuonionego kl'ajobrazu. a także u sLrefaŁ:h tll;hron): akustycznej
czyli tzw. strefach ciszy. Wyznaczone szlald wędrowne prezentują najciek:iwsze
ziikittki regionu i koncclntrujcl ruch turystyczny na ściśle określoilycl\ trasach
co nic jest bez znaczenia w aspekcie ocha'ony pl'z)n'ody. Warto zwnlcić uw-agę na
)bazary o cechach uzdrowiskon'l'ch klimatu lokalnego. Takie jest Pujezierze
G-ostynińskie -- niektóre odcinki pradolin i dolin rzek ta tet'eny, na kler)-ch
w więjcszośCi przebiegajiŁ szlaki turystyczne. Okolice Płocka charakteryzują się
bardzo niską lesistością oraz przewagą krajobniz(}w kulturou ych nad natural
nami. Prawnie uznane obszary o w'aloracb krajobrazowych zajmują168-400 ha
co stanowi 3298 powrierzchni byłego wojen'ództM'a płockieHO.

Sieć znakowau'ch tras turysLycznl'ch w okolicach Płocka powstala w !stach
It)7&--198(J z inicjatywy członków Komisji 'l\nystyki Pieszej Oddziału bliejskiego
p'l"rl{ w- Płocku. Tworzy j:t obecnie 7 szlaków. Łączna długość szlaków wazna
czonych przez punkt: Płock yszogród--Dobmykó\p--G:łbin4nstynin---Jc
zioło Skrzynccllic--Nowy. Duninów--Cieślin--Płock wynosi 268 km. z czego 60
km tras przebiega na terenie Gostynińska--\Nnocławskiego Parku Krajobrazu.
n'ego. Łączna długość wszyst]cich nz]a](ów byłego województwa płcckiegu wyno-
si 353.5 kin [ól

[)wa sz]aki, zie]ony i żółty. u,ychodząpoza ten teren, biegnąc po terenie
Gostynińsko.Rrło(:ławskicgo Parku Krajobrazowego. Szlak czerwony prze
biega wzcUuż byłego województwa w układzie południowym, od Jeziora Ur-
szulewsltiego do Kutno. Dw ie trasy prowndząpo praxvej stronic Wisły, a poza
stałe pu leu,ej. Szlaki tc sązasaclnic20 letnimi tl'nRRmi piesze'mi. lecz na n-leki
odcinkach nadają się XPybornie do jazdy rowerem, a w zimie do jazdy na nar
cech jetlnośladowych

Większa część znakow'nnych tras tm'ystycznyeh jest zlukalizowana na hrc
nach leśnych albo też w ich bezpaśrcdnim sąsiedztwie. Przechodz:{ one przez ob
szary pmków krajobrazowych. obszary chronione i $treb' ochrony akLtstycznej
Wszystkie szlaki zaczynają się w Płocku przy ulicy 'rbmskiej 4. gdzie stę mieści
oddział PTTK..Szlaki te mająca zadanie umożlin'ić tura'atom dotarcie do najmie
kan'szach miejsc oraz organizmu anie sobotnio -- niedzielnego wypoczynku

Wplyw zanieczyszczeń na atrakcyjność turystyczną regionu

Głównym źródłem zanieczyszczeń są ścieki przclnysłon e. komunalne i sad
karne. Z terenów byłego xx'ojcwództwa płockiego w 1997 laku odpraw adzono ich
do środon,cska ok. 33.700 ty$. m3. Dość ścieków w},tworzoną w wojesNództwie
i dobowy ładunek zanieczyszczeń odprowadzona do wód w 1997 roku dla prn'
kładowych miast znajdująwch $ię w bezpośrednim sąsiedztwie terenów caro
nionych wynosi odpowiednio [3](Cab. 1, 2)
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lbhpja i, Uklad aóministntcyjnp

Tabela 2. 1;kład zlcwniowX

Przeprowadzona w latach 1993--97 kontrola jakości rzek nie stwierdziła
odcinka, który odra\Niaaałby nai'main li ll klapy czyuLości wód puwierzch
niowych. Najbardziej zanieczyszczone rzeki to Bzul'a Ocenia z Młonkąi Stu
dwie [3]

Pierwsze miejsce w maści odprowadzanych zanieczyszczeń w regionie płot
kim zajmuje ,,Petrochelnia" SA w Płocku. W 1997 roku odprawadziła du Wi
sły ok.14.584 tys- m' ścieków, co stanowi 39.956 in*/dobę. Każda zmiana
w ilości odprowadzanych przez tcn zakład ścieków wpływa na całkowite za.
nieczyszczenie terenu . Udział miasta w ogólnej ilości wytwarzanych śmie
ków wynosi 70%L6] .

Po przeprowadzonej w 1995 roku werWUacji obszarów eklllogicznego za
grożenia ze względu na zanieczyszczenie pan'ietrza, zakwalifikowano region
Płlx)ka do terenów o znacznym stopniu zagrożenia środowiska, Na omawiilnym
terenie odnotowuje się około ż,1% glabalncj onisji zanieczyszczeń n' kraju

Tereny te zajmują 39 midsco w wielkości emitowanych zanieczyszczeń py
nowych sv kraju i 1 2 w odniesieniu do zanieczyszczeń gazowychl7l- Do podsta-
wowych źródeł zanieczyszczeń powietrza należy zaliczyć pmemysł chemiczn)-,
energetykę i sclttor komunalny, czyli emisję z pnlenisk domow ych, u ykorzystu-
j:Łcych jako podstawowe paliwo węgiel kamienny. oraz enłisję pochodzącą z sil.
ników pc8azdów samochodowych. Prawdopodobnie zanieczyszczenia koniuni
kacyjne są przyczyną IO-krotnych przekroczeń dopuszczalnych stężeń tlen-
ku węgla w Płocku.

  tl9 nO ]t k 'dP e
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Ogólna emisja głównych zanieczyszczeń powietrza na terenie byłe
go województwa płockiego u 1997 i'oku u znosiła [2]

1. P)-ły -- 1.618 )[g/ m8
2. Dwutlenek siarki -- 40.409 hlgr m
3. Du,utlcncj{ azotu -- 8.106 )1g/ m
4. Tlenek węgla -- 3.284 hlK/ m
5. \Nęglowodorl- -- 4.542 MH/ m
6. Dwutlenek węgla -- 4.207.466 hlgr m

Od ] 993 toku nastapilo zmniejszenie emisji węglospodorów, tlenku w ęgla
i pyłu, naŁomiilst wzrosła ilość emitowanego dwutlenku siarki i dwutlen-
ku węgla, co moż{3 wpływać nickotzystnie na układ uddeclioxvy

"vzr"'": z%

Dw\4}crnk siark
69.37%

B Dwutlenek siarki n Dnrutlenek azotu Bwęglowodory DTl8nok węgla O Pył H Inne

Ryc. 2. Strukt

Petrochcmia" SA w I'łucku mimo znacznego ograniczenia w ascatnich la
tat:h cmitosn'anl'ch zanieczyszczeń do powietrza. w dalszym ciągu zajmuje pierw.
zc miejsce pont względem emisji w by'łym województxx-ie. Udział zaldaduw emisji

pyłu w) nosi 37,9% i &ż 90,3'% gaza\x' w t}.m dxx'utlcnku siatrki 95.% i węglow odo
rów 85,2'% w stosunku do całej emisji w była,m województw-ie. \ń; 1997 roku
zanoton ano w okolic:iŁ:h Płocjca 4.krotne przekroczenie normy benzenu n&
poziomie ] 0.5h'lg/m' w ska]] roku [3]

Stężenie zanieczyszczeń(imisja} kształtuje się pod wpły\Tem wieljcości emi
sji i warunków rozpmestrzeniania się substandi po ich wylocic z cmitoróu (wiatr.
ukształtowanie t,erenu, n-ysokość ]tomina itd.).\N określonych wmunkach mete
omlogiczn} ch zanieczyszczenia są transpol'towane na dalekie odległości, wpływ
wając bezpośrednio na stanjakości powiela'za na tych terenach {ll

iwz) szczeii R' woj. plockiin w 1993 roku WK d nych (}u$ [.1]
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W regionie płockim nlajduje się 20 jednostek gospodarczych, kt(Irrch dnia
ła[ność może być źródłem powstania zagrożeń śrtjdowiska]2]

Tabela 3. GHÓ' ldl8 ,"K iiodowi$ka pn)n'odtńczego okolic PlockR [6]

Na podstawie uzyskana,ch wyników prac pomiarowe analitycznych można
stn,ierdzić [3]
1. Według ogólnej oceny Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Płocku średni poziom zanieczyszczeń { tzw. tło zanieczyszczeń) na tele
nach wiejskich byłego wajowódzlwa bez dużych źródeł emisji zanioczyszczeii
ksztaltuje się na poziomie 30% wartości najwyższych stężeń dopuszczalnych
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2. \Xr miastach dochodzi od 50% do 70% wartości stężcń dopuszczam):ch danie
czyszczell energetyczna'ch

3. N:l terenach spec:.ialnie cłironion},cłl Gostynińsko-Urłncław skieg{) i Budzcń
skicgo Park\i Karol)razowt:go ziinieu=zyszczenie oc:eniane jest na poziomie 60%
n,artości normatyn'n} ch. obowiązującym:h ni] b-(h obszarach

4. Wr porównaniu z syauacjąna inna,ch obszarach specjalnie chronionych w I'ol
ce, stxxrierdzn się xswższypoziom stężcńXO.. i niższa ])oziom stężeń SO.w sta.
Huku do średnich wartości kl'ajowD'ch,]ctórc n'l;noszą 16 -- 17 inikrogl'a

mów na ma NO. i ok. 28 mikrogi'umów na m' SO.. w sl(ali mku
Około 11% powierzchni lasów znajduje się pod ujcmnl'm wpływem emuaji
gazów i pyłów. Dhlgoletniet emisja zetnicczl'szczep spowodo\Ł,ała, że coraz
u-ięcej dl'zewostanńw choruje i coraz bardziej są one podatne na atajti zc
strony owadzich szkodników.
Urozlnaicona rzeźba terenu steruje przemieszczaniem się zanieczl'szczep

S:t one gromadzone przede u,szystkim w kotlinach i dolinach, a więc znacznej
mści nbszartl, po którym ])rzcbiogają znakowanc szlaki tuxvstyczne

Wszystkie tc czynniki w znaczny sposób R plyta'ajil na spadek atrakcyjna
ści turjstycz[[ej tego regionu- 'R]'en, który jest jednym z killtt] ribsz:Łróu, cko
logicznego zagrożenia nie może pt'zaciągać szerokiej rzeszy turystów. \tyko
rz[:stan'any onjcst])rzcde wszystkim przez ajmlicznycjl i)mieszkańców jako tel'en
do sobót.nio -- nicdzic]nego wl'poczt'nku i ]lrótkich okl'asów urlapawych. czcze
g(linie lat.cm

Ochrona środowiska ijej wpływ na atrakcyjność turystyczną

Program ochrony pl'zyrody jest nierozerwalnie związany z aktywną ocet o
ą środowiska, a n'ięc z progi'atnem ograniczenia emisji zanieczyszczeń na

dt'odze rcstrul(turyzacji całej gos])odarlti. jak i przez budowę adpowicdnich
nstalacji ochronnych. Okolice Płocka narazonc fana negatywne slcutjd rap

townego rozwoj\i gosjJodarczcgo. S},stcm ochrony krajobrazu w regionie płac
kim ma na celu zachllwanie warunków otoczenia (czyste powietrze i woda
niezdewastowanc ot.oczcnie) i udostępnienie różnartlkicgo wypoczyn](u w od
powiednia atrakcyjnych warunkach. Omawiane tel'eny są szczególnie ubo
gie w lady i zajmują ostatnie miejsce w kraju(niespełna 12 % lesistości)
d lutego w obszaracłi krajobrazLt chronionego znalazły się prawie wszystkie
tereny leśne

System obszarńu, chronionyc]l tworzą 2 par]ci ]crajobrazoxn.e: Gostynińsko
Włocławski Park Krajobrazowe, i Brudziński Park Krajobrazowy oraz 7 olsza
r6w chn)nionego krajobrazu. Ponadto utworzono 20 częścillw) ch rezerwatów
przyrody, z która'ch większość znajduje się na terenie parków krajobnizowych.
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System ochrony krajobraz\Ł bl'lego wajewództn'a jest związany z ciągaini kory
Lu zy ekologicznych Niżu Polskiego, wewnętrznie zwarty dzięki abszarom caro
nion} m wzdłuż dolin Skrw' Lewej i ]Jrawei. Obecnie jest 20 i'ezerwatów przyro'
dy. Mają one status częściowych. Najw'iększe z nich -- Jastrząbek ma 460 ha

\\różną formą ochrona, xvalorów])azyl'ody $ą parki podwor8kie. położone
zwykle na wsi. Są ta przeważnie pozostałości parków i ogrodów zakładanych
wokól dworów szlaclteclcich. W regionie płockim jest ponad 300 takich pm
ków, z tego 137 to parki zabytkowe. 17 parki wiejskie, a pozostałe nic maja
statusu prawnego.

Zanieczyszczenia środowiska atmosfcryczneEO powodują niszczenie szaty
roślhinej, co zdecl'dowdo o zakwalifikowaniu kilka lat temu )'egionu płockiego
do .,obszarów- ekologicznego zagrożeniu

Od l$)93 roku zwiększa'ła się ogólna liczba zainstalowanych urządzeń do
redukcji zanieczyszczeń pou ietrza. Wzrosła ilość zatrzymanych w nich zabic
czyszczeń, co jest związane z podwyższeniem sprawności urzi\dzen oczyszczają.
cych. Zakłady mają prawno' obowiązek stosoxvania technologii i środków tech.
nicznych chwniących środowisko pi'zed nadmiernym zanieczyszczeniem. Zgod
nic z danymi Wojewódzkiego Urząd\t Statystycznego, w 1997 roku średni stu.
pień redttkdi pyhx wyniósł 93,12%, natomiast 7,$5% dla gazu. Wielkość zanik

czci gazou'cli, co należy dttmaczyć przede wszystjŁim oddaniem instalacji do
odsiarczania spalin

Niewielkie zmniejszeniem ilości zatrzymania pyłów spowodowanejest mnie.
sząilościąich wytwarzmiia i emitowania w l!)t)7 roku- Do działań proekoltłgil:z
nych należy zaliczyć budowę ekologicznie czystych kollowni (opalan} ch olejem
i gazem), gaza'fikację miast i gmin oraz budowę Ńżnego rodzaju instalacji i'edu
kŁljącyŁ:h zanieczyszczenia. W 1997 roku xp regionie płockim działało 89 oczysz
czalni mechaniczno.biologicznych, a większość oddanych n'cześniej zmoclerni
zon ano. Ilość odprowadzonych ściekóxx w stosunku do 1993 roku zmniejszyła
$ię ok. 8000 tys. ms (20%)l jest to wynikiem oddania do eksploatacji komunal
nych oczyszczalni ścieków o dużej redukcji zilnieczyszt:zeń

Ze środków Wajew(3dzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki
Wodnej od roku 198S leczone s:Łpomniki przyrody i piclęgnowanc drzcwostany
w parkach zabytkowych. W h'ministerstwie Ochrony Srodowiska. Zawbów Netu
rolnych i Leśnictwa czeka kilka wniosków o uznanie za rezenvat prz)rodu,. Są
to i'ezerw:ity faunistyczne(omitologiczne) -- osiem w nurcie Wisły. jeden ,,SLn
wl' Stępowskie" w gminie Kiernozia. I'rojektuje się również kilka dalszych re
zerwatów pnzyrod).

Szczególny urok krajobrazu, zagospodamwanie turystyczne i duża liczba
zabytków kultury narodowej decydują o atrakcyjności tego regionu. Iwiele je
zior stwarza dogodne warunki do organizowania wycieczek kajakou'ch, Wieżą.

dul ja'vchLZy
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ce wiatra szczegóhiie w lipcu, spraDają uprawianiu tul'styki wildnej(żagle,
windsurfinO. \Ar zimie nic ma warunjców do uprawiania sportów zimowych. Przy
sprzyjającej aul'ze istnieje jednak możliwość po(tróżowania nn nartach biega.
wych po tl'psach znakoxwanych szlaków turystyczna'ch

AtlakcyjnaśĆ Chrl'sLyczną regionu obniża wysoki poziom zaniccz)-szczeii
środowiskil natul'alnł:go- .Jako jcdtłn z obszarów' ekologicznego zagrożenia
wpływa on nicllorzl'stnic na rozwój organizmów żywych. stan zdŁ'owie miecz
końców i odwiedzających turystów. W związku z tym rejon ten nie jest poleca
ny jal(o miejsce spędzania wohiego czasu i szeroko rfPzumianej tur) stylu. Roz
budowujący się s).cłem tłchrony środowiska spowoduje zapewne wzrost zair
tpresowania regionem jako czysta,m ekologicznie obszaretn wyl>oczynku, któ
IT posiar[a na swym Cel'onie interesuja.ce obiekty pod względem ]cu]turan'yn\

przyrodniczym

The Environlenta[ Po[[ution and its ]nfuencc
on 'Htrist Intplementation in the Region Płot'k

This papcr])rcscnts the estination ol'turist aLŁra(:ti\,ensttss in region Płock
'r'hc investigacions ahmed aŁ Lhe ret:ognition ecologics menaces of' the natui'al
cnvizoninenl

Characterizłition ofthc fallawnng issues have been presented in this suwc}
-- Turist and rccrational implementation in ale discussed rl?dion
-- Tha impact ofł)look InŁlustrial Agglametation on thc cnviroment al palin

bon in this ael a
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Stan środowiska przyp'adniczego w województwie płockim, 1995. PaństxNO
wa inspekcja Ochrony Srodowiska \N I'Jacku. Inspektorat Ochrony Srodowi
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Stan środoxs iska prze'rodniczego w województwie płockim. 1996. 1'aństwo
wa Inspekcja Ochrony Srodowiska w Płocku. Inspektorat Ochrony Siudowi
ska w Płci(:jiu- Część lll .Powietrze" , Biblioteka Monitoringu Srodowiska
1996
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TURYSTYI(A KWALIFIKOWANA. SPORT
l REKREACJA RUCH03XU

A PROBJ:EM BEZPIECZENSTm
W SWIETLE PRZEPISOW PRAWNYCH

KrzysztafSondet+

Dający się zaobserwować od kilkunastu lat gwałton'ny rozwój turystyki
zaróxNno komercyjnej, j:lk i ]cn'alifikos'allen spor'adował, że spośr(3d szeregu
związanych z tym zjaiviskieln lltoblemów na plan pierwszy xnrysunęła się ku e
$Liłl zilpcwnienia bezpieczeństwa turystom, a zwłaszcza zminimalizowania za
grożeń z jakimi w trakcie upt'awiania turystyki mogą się oni spotkać. Ala to
szczególne znaczenie M odniesieniu du turystyki górskiej lub xxoclnej, gd) ż tutaj
Lud'sta spotyka się z działaniem sił prz) rody. nie zaw szc \śmiejĄC się im sku
tecznic przecie'star'ić. W' jeszcze większym stopniu problem zalew'niellia bez
IJicczcńscwn wrntępuie w lDizypadk\l iulpiez spulcowych o ctuiniktcrzc mćŁ30

wym. zu'lasach:i meczów piłki nożnej lub rozgr)-wek }\ukejowych, pc>dczas któ
rych wywoła-wang przez pseudokibicóxN awantur' i brudy prowadzą nie tylko do
znacza)-cb strat matuiulnl'ch, ale lón,nici stanowią bezpośrednie. realne za
grożenio dla życia i zdrowia uczestnikóxx' imprezy. Skala zagrożeń w obu tych
pmypadjtach, a mianowicie związiinych z uprawianiem ttuystyki kwaliGikown
nej, jak i występujących przy okazji imprez masowych, jest na tyle duża. żc
ustawodnu,c:ii polski, opierając się zresztą w pewnym stopniu na wzoracjl euro
pejskich, poshnowil Wprowadzić w tym zakresie szereg nakazów i zakazów w ce.
lu w) eliminowania bądź przynajmniej zminimalizawania niebezpieczeństwa
jeżeli przeciwstawienie się mu leży w granicach ludzkiej możliwości. lb co długi
złls pozostawało poza sfer:{ i'egulacji prawnej lub w najlepszym razie b) ło nor.

mowanc przepisami wewnętrzn)-mi odnośnych OI'ganizacji, np. Górskiego Ochut.
niczego Poganwia Ratunkowego, &lbu też w ogóle nie interesowało prawa jak
problem bezpieczeństu,a publiczności' podczas imprez sportów ych, obl?dnie zo.

Instrttit l\trsscvkii\Wb: Kraków-. nl. .Jnnp Pawła IT 78
Zagadnieniem hezpimaeóstRa zawodjliltów. ze uaględu na jego upucylikę. zajmuję się

nyn} miejscu
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stało uwzględnione w szeregu aktach normatywnych, zawiernjąeych w odnie
sicniu [lo niektórych kH,estii niezwykle smlzegółowe. by nie powiedzieć drobiu
zgode, postantlwienia. Z uxNagi na to, że cab ten materiał prawny jest dosyć
rozpr08zon},, wydajc} się celowe dokonanie syntetycznego (omówienia odnośnych
przepisów, co pozwoli na ustalenie aktualnego stanu prawnego w tym zakresie

Ze względu na różnorodność omawianej problematyki rllzw:lżania na ten
temat podzieliłem na clw,ie zasadnicze cz4?ści: A) Przepisy dotyczące bczpieczeń
stwo w dziedzinie tut'styki kwalifikovancj i rekreayi oraz B) I'noblem zapew
niema bezpieczeństwa w dziedzinie sportu ze szczególnym uwzględnieniem
imprez masom -} ch. Zaznaczyć jednak ndcżX że obie te płaszczyzny tematyczne
niejednokrotnie zachodząna siebie, a ponadto często sąrcgulowłine tymi sami'
mi a](tymi normatyw-nami. Niektóre z owych akHw mają zresztĄdlwakt.cr ogx31

ny jak np. kodeks Ramy, kodeks wykroczeń itp. i jedynie pośrednio wplyw'ają
na bczpioczcństwa. W ramach części ])ierwszej zajmuję się przede wszystkim
n[)owiązkami naiożonymi przez o(]nośne przepisy na organizacje raU)w-licze
gospodarzy terenów oraz organizatorów imprez turystycznych, przy czym sto.
son,nie do rozróżnienia wprowadzonego w aktach normatywne'ch omawiain te
zagadnienia osobno w odniesieniu do terenów górskich i osobno w odniesieniu
do terenów położonych nad wodą. blateridem prawnym tlotyczącym kwestii
bczpiwzcóstwn w spor!;ic znjątetn &ie natomiast w dwóch kolejnych rozljz
bach, z których pierwszy dtltjczy wymogów z zakresu kw:ilirikacji osób upt'a-
wiających stań i bezpieczeństwa api'zętu, a drugi obowiiłzków i odpoxŁ'iedzial
mości organizatorów imprez i zaw-wdów sportowych

A) Przepisy dotyczące bezpieczeństwa
w dziedzinie turystyki kwalifikowanej i rekrcacji

Obowiązki i uprawnienia organizacji ratowniczych

Pmwhodz:\t: do szczegółowych rozważań na temat bezpieczeństwa osób upra
wiających turystykę kwalifiltcłwaną: H przede wszystkim związaną z najwięk
Rzym ryzykiem twystykę górską czy wotjn% należy zauważyć, iż pollstawową
regulację prawną w Łym zakresie zalricra ustawa o kultur'ze 6izycznoj z dnia IB
stycznia 1996 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 113 zjlóźn. zm.) oraz \U'dane na jej podsta
w ie Rozpom\czenie Rady 31inistrów' z dnia 6 maja 1997 r. w spt'dwie określenia
warunków bezpieczeństwa osób przebywająca ch w górach, pływających, kopią
cych się i uprawiających sporty xxodne(Dz: U. Nr 57, poz. 358). We wspomnia-
nej ustawie znalazły $ię bowiem -- oprócz przepisów dotyczących struktury or
ganizacńnej kultury fizycznej i wychou-ania fizycznego, spot'tu proEesjanalnego
i amatorskiego, odpowiedzialności dyscyplinarnej i rozstrzygania sporów w spa
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t'cie, rekreacji i rehabilita(ji ruchowej, kadr kultury fizycznej, zsvalczania do.
ping\t w sporcie oraz przepisów karnych -- również postanowienia na Łen)at
zasad bezpieczeństwa w dzicdzinic kultury fizycznej (rozdział 10); W szczegół
mości więc art. 54 cyt. LLSt&Wy staliosNn
1. Zapewnienie bezpieczeństwu ogol)om przebywającym w górach należy do or

Barów administracji rządowej i organów jcdnosuk samomądu terytorialne
go. dyrckdi par]ców nano(nowych, a także do osób prawnych i fizycznych pl'o
widzących w góracłi działalność w zakresie kultttw fizycznej

2. Zapewnienie bezpieczeństu a osobom pływojącym. ki\piątym się w miejwaeh
wyznaczonych oraz upritwiajiWym sporty wodne należy do osób pt'avnych
i 6lzycznycli prawaclząc},ch nad wodą działalność w tym zakresie oraz do or
genów admblisti'azji rządowej i w-łaściw-},ch teD'borialuie gmin.

3. Rada Ministrów określa. w drodze rozporz: dzenia, warunki bezpieczeństwa
osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających
sporty woŁlne, €t także obowiązki osób prawnych i fizycznych, o których moon
w ust. l i 2

Wykonując dyspozycję uot. 3 cyc.:art. 34 Rada hlillistrów w},dała dnia 6 maja
19ę)7 r. wspomniane wyżej rozporządzenie. którego rozdzial 2 okl'cala szczegółu
wo wal utlki bezpieczeństwa Ogół) pl'zebywających w górach. W rozumieniu roz
porządzenia. jaja w) nijta z $ 2 ust. 1 , prac:z tcłrctn górski należy rozumieć tel'eny
położone na wysokości pon lżej 600 m n.p.m., których rzeźba terenu stwarza
aagl'ocenie dla zdrowia i życia osób ila nich przebywających lub których zaba
spodarnw,anie lekrencyjno-sportów e kwntiaikuje da uprnwinnin turyst)ki, le.
krcilcji duchowej i sllortu w górach. Rozporządzenie dotyczy jednak rón nieś tc
jenów leżących poniżej cej wysokości, która-ch rzeźba stwarza zagrożenie dla
zdrowia i życia os(5b nn nich przebl'ważących lub któqch zngospodarowanic} I'e-
kreacyjno-sportowe kwali6lkuje do upi'awiania turystyki, rekreacli rudlowej

sportu w górach($ 2 ust.2}. Do w?ykonlmania zadań na tych terenach w myśl
$ 2 ust, B upoważnione jest Górskie Ochotnicze Pogoton'ie Rat\mkol'c(TOPR)
i Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie gatunkow-e(TOPR)a- Zatem (oprócz axtir.
skiego achotniczcgo Pogotowia Rat\lnkon-ego, które ustawa o kulturze fizyce.
ncj (art. 55 ust. 1) uważa za specjalistyczne stowmzyszenie kultury fizycznej
o zasięgu ogólnokrajowym, odnośne kompetencje w dziedzinie raton nicŁwa po
siada również 'tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie gatunkow-e, a mogł\ je uzy.
sknć bakżc inne organizacje rata vniczc za zgodą Prezesa Urzędu Kultury Fi

l\'eść tego poscanowieiiia odbiega niem od treści nrt. $s ustawy o kulctuze HuS'cznej. które
stanowi. Że ,.Qry8nlzow8nie pomocy oraz rRhH anie ańb. które ulegli' n)l)adkQwj lub $8 n8rn=onB

niebezpieczeństwoutrat} życia lubzdmnqawgóuchnależywszcngólnaŚcidoGÓisldega Ocha:
zczego ['Qguhwju RutunkowegQ"(u3t. ])- PrzlTiR ten nie w8pomin8 zatem nic o TRLrzańb]iim

Ouhohiczym PaRotowiu Ratunknwynl (TOPR) &ni n inni'ch organizacjach ratowniczych



148 KIŁZYSZTDF SONDEL

zycznoj i Sportu3($ 2 ust. 3 rozporządzenia). TOPR natomiast stosownie do $ 1
pkt 2 rozparządzeŃa Rady Aliilistróv z dnia 6 maja l$)$)7 r. w sprawie szt;zegó
łowcgo zakresu oboxviązkówi upraw'nieś specjalistycznych organizacji elton,ni
czl'ch oraz wysokoślli świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wod
nym(Dz. U. 1997 Nr 47, poz- 1+{):3), wydnrlego na podstawie art. 55 ust. 3 ustaxlry

kulturze tiz} cznej -- prowadzi rlńalalność na obszarze Tatr i pasma Gubaław
ska-Spiskiego- Rclzporządzenie to wyraźnie stanowi, żc obie organizat:je, Łt>jest
TOPR i TOPR, są upoważnione do organizowania pom(x:y. ratowłmi& osób, kt6
re ulegli wypacUlowi Itib są narażone na niebezpieczeństw o utl'aty Ó'cia lub
zch'owie w górach, organizowania oraz szkolenia górskich służb ratowniczych.
ustalania szczegółowych programów kui8ów i szkoleń z zakresu r;Itar,nicku,:l
górslcicgo, nadawłiniii stopni ratowniczych i instruktorskich w tym zakresie,
określenia uprawnień do lłrow :rdzenia działań I'atowniczych w zależności od
posiadanych kwali6kacji. prowadzenia dzidalności pi'alilaktycznej związnncj
z bezpieczeństweull v górach, stxvicrdzania zagrożeń bezpiet:zeńsŁwn powala
tych na tet'onie objęta tu icłi działalnością oraz wydawania ekspertyz w tym za
lŁresie ($ 2 pkt l). Obie te organizacje u\ają pi'awo występowania do kierowni-
kc3w olliekttlw i ut'ządzeń wypoczynkoxnrych, spoŃoxnrych, i'alacacyjnych i tury
stl'cznych położonychw górach z postulatem usunięcia stw-ierdzon) ch zagto eń
dla bezpieczeństwa asr3h przeł) w aji\t:yc:h nR tjHn},m l.ereniP lub taż wstlzymn
nia eksploatacji ($ 2 ust. 2 pkt. 1). Xic posiadajiŁonejctdnak uprawnień do bezpo
średniego zamknięcia takiego obiclftu lub urządztlnia, lu;z gdy z:schodzi taka
potrzeba, mogąwQ'st.i\pić do włahiwctgo org;lnu ildministracji samorządosŁ'ej lub
d},rektora parku narodowego jakojednostek, którym przysługuje wyłączne pra
wo wydania odnośnej dccł'zji($ 2 ust. 2 pkt 2). W wyjittkowyct\ wypadkach, gdy
występują poważne zagrożenia dla życia lub zero\x ia osób. górskim organizm
cjom ralnwniczlm przysługuje jednak prawo żądania od kierownika zamknie
cia obiektu lub ui'sądzenia, a n' prze'padku organizacji imprez, żądania od ich
organizatorów zaniechania im])Tezy lub tcż xnrgścia w góry($ 2 ust. 2 pkt 3)
Wydaje się to odnosić do s$uacji, w której istnieje realne ryzyko wystąpienia
wypadku(np. nagłego pogorszenia się pogody), a niemożliwa jest natychmiilsŁo-

Ruzporz clzuniu w pimw-acncj u-cibji inóu-ilo o I'rcw$ie Urzędu Klllturr Pizl'cznej i Tbt)ner-
ki. który w związku z przeknztnŁc:cniumi w naminintrncji centratnej oraz z uwagi na odclztelenie
Elli'styki orl k\llturr z cznej został znlienionl'na Urzad Kujtun' Fizycznej i sportu. Zob. ustawa

dnia 20 $1yczniti 200Q r. (D%. U. Nr 9. pqz. 116) zinieniŃąca nstnwę z dnia 25 stycznia 1991 r
o um'orzeniu [KFiT(Dz. U. Nr 16. poz. 74). Wnrtln]d. od któqrh Zależy przyznalliQ odnośnych
])rau'niej takhn orgntiizacjum p)ccrzuic przltwmne daj rozporzadwnieRadyhfinintiów z dniu

6 Dniu 1997 r. vv' bzczogó]nuści mużG h nu t:wió, jcżuti CO]'R ]ub TO]'R nie $qw stanie zabeapip
czW danego terenu, n orXnniznda rntnwnicm d) oponuje odpowiednią kadrą tatoubików. posiada

dzibę. wlasny sprzęt apecj8tiatyczn ślndki Łrannportu i l8=-znuści; wskład żl'&Ua ńnanmwania
ziŃalnuści i przodsLuwi opinię wujuwuar i organu udminiBLrHcji suntoraqdawej albo djnrektora

parku nunocloweE-) co du celowości jej dzialania($ H).
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wc UW-skanic dcq'Ęji administracyjnej właściwego organu'.Jeżeli natomiast tego
rodzaju okoliczności nie w'stępulą, docs'zję co clo zaniecliailia imprexX wyjścia
w góra' bądź zamknięcia obiektu lub urządzenia podejmuje organ administrzlcji
samorządowej ($ 2 ust. 6). Rón'wież w sl'turcji. gdy uprawianie sponiiu, lotne
czech stado\vi zagrożenie dla osób. funkcjonowania urządzeń, prtlw:ldz{)nyl:h ak
:ji ratownicza ch lub szkoleń. GORE lub TOPR może żądać od OI'gmiów adlnbli
sh adi s:imorzi\dowej wydania ctecXzji o zamknięciu obszar u powietrznego na rla
nl'm terenie'. nadać należy'. że xó' w },parku, gdl' kiej'owt)ik lub organiziimr nie
padpoi'ządkou uje się uzłżsadniorŁym żi].daniem organizacji ratowrniczych, może
narazić się na snilkclę w postaci gi'zywa). przewidziani{ w ań. ń7 ust. 2 ustax&'l:
o kultur'ze fizyczne.i. a nawet udptJwicdzialncłśćkarnąz au't. 160 kodeksu kalmego
o kt(3r(g ł)ęllzi{ jeszcze mowa. Organizudc I'atoxn,nisze na podstawie art. 56 \tata
.\-y o kulŁurzll dzy(}znel orilz $ 5 i 7 u$t. 2 TUZPOTZi\dzenia Rady )ministrów o bcz
pieczcńsŁwie ogół) prze:tly\N ujlryf:h w górach i nad wodą. n,spóldziałają w realizm
cji swl'ch zadat] z ot'genami :ldminist.riicji rz:Łl]o\y'ej i je(]nostkami samorządu te.
nml'ialnego oraz csobmuiJizycznymii l)równymi, pn)wndziU:ymi działalność w za
kle8ie kultLuy fizycznej i tui'>'stykiB, a w czasie prowadzenia dziiiłalności raton,ni
czuj urna związanego z nlĘ tr:żnspoi'tu mog:Ł ponadh kol'zyskać z pomocy publice.
nych zakladóR' opieki zchnwotliej, .jednostek podlega'ch hfinisLrom Obroni' NaK
tiowcj i Spraw' \\lexa'nętlznl'ch iAdminisuacji OI'az administracji ladw pnilstwo.
wach. pat'ków nai'odowych i krujobl'aztlwrc:h

Zbliżone do wyżej pt'zl'toczonych post:mowienia znwiernją cytowane ajct)
lormatyn'ne w odniesieniu do raton Ńków \\radnego Ochotniczego Pogotowia
Rutuako« eso: \Xr 8zczególnaści więc al+- S.i unt. 2 ustawy n kulturze riP.}'czllej
stanowri, żc {lo tej łaśnie organizacji, okl'eślonej przez ustawodawcę jako spe
:jalistycznc stowarzl'scenie kldtuu' fiQ'cznej o zasięgu ogólnokl'ajowym', iŁnle
y organizowanie pomocy oi'az raton'anie osób, któż'e uległy wypadkowi Łub są

\\r jakich sl'tuacjach jedi]aK wlakiwy c :nowo kieiuwliikjcd1luutki GOI'R [ub TOPR musi
porzadzić protokół. któż) wil\ien bS'ć bczzwtw'lnie prmŁuzuliX orgiuiawi aaminiutrucji b&

angel orazjaeiownikoin obiektów i oig nizatorum imprez.
Wyliczenie to nie wyczerpuje cnlokRzt8lcu kompetencji wsl)nlnntnnWjl OIZanizacji. W $zczeÓl-

ośEi [nQżn tu jeszcze W'mienia w opnNiu o c)n. Roz]nrzqdzenie Rady htinist]ów w s])mnie okre
lenin warunków Inzl>iumitscwa o$ól przcUrwaiącl'cli u- górach itd- Cwruz z Hill--zMkami) LŁLkic

oboRllpki. jak ukruślEnh sLupciu Lrudnnści h:in nnrciHrRkich(ZR!. lę 3 URt. 3) arnz 3h)Fair znFrożH
Hill luuinoweHO (m1. 2 g 3 usŁ 1), n także żale l)iK'mnie imprez tuq h zn h i sparEowl'cll n'gń

h(zni. :l $ 6 u+t. 1). zgłoszonych do GOtJX lub '1'01'1{ zgotl1liu z uymogaiŁii akrcślon) ini w $ S
GOPil WBpót!)raduje lównicż z Instltuteln Alul&uroloEii i Gospodarki wodnej przy ustaluni

Lnpnia znBr 2nuia lawiiigw uga. Zub. zuł. 3 da ruzpQ' qa&Gnia Rndl' htiniuLrÓn' n' spniwic ukruślu
kón bczpicczcii$twa osób przub w-ui u) lw górach. Pł)waiq rch. klwiqurcli l i upił

wiajaclch $porcl' wodne($ 3 u8t. l)
Idol-. n \ niej ę l pkt 3 rozporządzenia Raą' hlinistrów z dnia li maja 191)7 r. w $pruwie

$z eBólowega zakl'csu obuwiuzków i uprawnień Hpwjniistj-c:zn)ch urgBnizucji rntow-iliczych OI'az
yBokllści świndczeii przlBtuguiącrch racowliiko)n góral(iin iuodnyn](Dz. IJ. Nr av. poz- loa)
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naniżone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia nii wodach. Konkrety
zuj:ła La postanowienie $ 7 ust. ] rozporząt]zenia Rady ]vlinistlów z dni:i (} maj:i
191)7 r. w sprawie określenia warunków bezpiu:zeństwn osób przebywajłŁt:ych
w górach, polu'ających. ](f\piitt:yl:h się i uprawiających sporty \vodlie stw'ierdza,
że zadania w zakresie bezpieczeństu.a osób pływających, kąpiqcych się i upra
wiaj:Wych sport)- wodne oprócz x\rOpE mogą wykon) wać również inna: orgnni
zacjc ratownit:ze za zgodąPi'ezesa Urzędu Kultury Ftz},cznej i Sportu'. Jak z kolei
wynika z $ S rozporządzenia Rady bTinish'ów z dnia 6 maja 1997 r. w sprawie
szczegółowego zakres\t obowiązjtów i uprawnień specjalistyczne'ch oi'ganizacji
ratosvniczych oraz wysokości świadczeń przysługujiFych ratownikom górskim
i wodnym (Dz. U. Nr 47, poz. 303), udzielenie takiej zg)dy jest możliw e, gtly
zachodzel analogiczne jak w przypadktJ organie;lcji ratllwniczych w górach oko
liczności, a mianowicie, gdy oł)sz:lr. n:l kŁtlrym ma być przepi'owaclzona akcja
rutoswlicza nie jest zabezpieczany])rzez specjalistycznil organizację powołaną
do tego(WOPR) oraz gdyjednostjla uhicgajFŁca się o zgodę posiada odpowiednią
kadrę ratowników, siedzibę, \v'łasne sprzęt specjalistyczny oraz środki trans
portu i ł:tc:znoścli, wsk:iże źródła Oinansawania działalności i pi'zedsta\vi przy-
chylnąopinię wojewody i at'gadu acLillinistracji samorządowej albo dyrekcji par.
ku narodowego co do celow'ości wykonywania obowiązków i upi'awnień w ama
winnym zakresie

Precyzując zadania WORX $ 3 cyt. rozpoi'sądzenia stwierdza, że jest ono
obowiązane i uprawnione clo organizowania pomocy oraz ratowania osób, które
uległy n'padkowi lub stt narażone na niebezpieczeństwo utraty życ:ia lub zdro.
wia na wodach śródlądoW'ch iw ki\pieliskach morskich, a także do organizowa.
nia i szkolenia wodnej służba' ratuwniczej w edług opracowanycłl przez siebie
programów, nadawania stopni OI'az określania uprawnień do prowadzenia dala
ł&ń t'atowniczych R zależności od kwalifikacji oraz prowadzenia pmfilaktycznej
działalności w zal(rcsie bezpieczeństwa osób korzystajiŁcych z H'ód w celach spclr.
nowych luh rekreacńnych, stwicrdzania odnośnych zagrożeń i wydawania ek$.
pędy'z na terenie swojego działania. Dla realizacji tych zadań, a przede wszyst
kim dla zapewnienia hczpieczcństxxa na n'odach WORX oraz jego upotx'ażnieni
przcldstawicielc mogą ln?ustępować do kicrownikóxi' obiektów i urz:rdzeń w},po-
czynkowych, sportowych, rekreacyjne.ch i turystycznych położonych nad wodą
o usunięcia zagrożeń lub za])rzestanie ich eksploatadi. W razie gdy to ż:Łdnnie
nie zostanie zrealizowane, WOPR może skierować do właściwych organów ad
ministracji 8ainorządowej albo do d) rektora pmku nai'adosvego wniosek o na
kazanie usunięcia zagrożeń, wstrzymania eksploatal:ji albo zamknięcia obiek
tów lub urz:rdzeń. W realizacji swoich zadań WOPR, podobnie jak organizacje
ralnwnicLwi] górskiego, współdziała z organami administracji rziŁdowej i olga
nami jednostek samorządu terytorialnego oraz osobami praw'tymi i fizycznymi

zob. P
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prowadzącymi działalność n' zakresie k\atuty fizycznej i twystyki (ar1. 5($ usta
ury o kulturze fizycznej). a v czasie prowadzenia akcji ratowniczej i związanego
z nią transportu Ittb działalności pi'olilaktycznej w spółpracuje rłSwnież z])u
b[icznymi zakłat]ami opieki zdrowotnej. jednostkami pod]egłyiui ]]inistrowi
Otirnny Nin'oclowej oraz l\'fłnistrclwi $praxa' \Ncwnętrznycli i Acltninistracji, ad
ministracją lasów państwoxxl'ch oi'az pm'ków nai'odowj'cll i krajobrazou )-ch
d)sektorami tu'zęclów t110rskich oraz przetlsiębic>i'stwo p:iństwo\R cgo Polskie
Rahwnictwo Okręgowe, mogąc w razie potrzeby koral'stać z ich pomocy($ 7
ust. 2 rozporządzenia Rady )linistt'óta' u spl'Rwie określenia w }irunków t)ilzpic
ezeństwłi o$13b !)rzellywaj:w},ch w górilch, pb wajiŁcych, lcąpiących się i upraw'ia
jąc},ch sporty wodne).

Obowiązki i odpawiedziajnnść gnspndarzy terttnów
Cytowane wyżu akta normatyxsmc nio o-n'aniczająb)najmniej ]'egulacjipraw-

nŁ:j mającej za])cwmić bezpieczeństwo osób przebywającym:h w g(grach czy r\ad
wodą tylko do postanowieii na ten)at kompetent:ji TOPR. TOPR, XXTOlIR cz},
nnych uprawnionych oi'Xitnizacji- Przejawem tcj samej t.cndencji l)owiec jest
też postanowienie zawarte w zał. 3 g 3 ust. l rozpad'zitdzeni:t Ra(1) bT nistn5w
w spl'Rwie określenia wn runków ]iezpieczcłństwa osób przcbywając},ch w górach
w myśl kt(3regc> wycicczjli pioszc i natrciarskie na terenacl} lłowyżej 1 000 m
n.p.m. mogą prom'adziś tylko górsttl' przexv'lipnicy turystyczna.g Szczególne obo
n'iązki w tym zakresie zŁlstaly jednak niUożone przez ustawodawcę na oi'Rany
administracji rzadowej i jednostek samorządu ted'tnrialncgo. aj-rcl(cjc iJ u-ków
narodowych oraz osoba' fizl'czuc i prawne prowadzące działalność w zakresie
kultury fizycznej(art. 54 ust. 3 u tan' o kultutne fizycznej), pt'zy czym obowią
zek ten w pierwszym rzędzie oba Lża gminyjako gospodarzy terenu. Podkreślić
tu WD'pada, że spt'awy z zakresu kultury fizycznej (w tym dot) czacc terenów
reki'eacyjnych i urządzali sportowych) należą, zgodnie z ustawą z dnia 8 mai'ca
191)0 r, o samoi'bądzie teryŁorialnyln(Dz. U. Nr 16. poz.95. tekstjednolit) Dz. U
z 1996 r. Ni' 13, poz. 74)). do zadań włnsn):ch gmina (art. 7 ustl pIEt 10). U' celu
należytej realizacji tych zadań może ona tworzyć jednostki organizacyjne, za
równo pozostnj:łce u jej strukturze jako prawnlie nie wo;odl'ębnione jed!\ostki
budżetowe, jak i wyodrębnione, posiadające osobowość prawną, np przedsię
biarsŁwa. zajmujące się należlnym utrzymaniem terenów i znajdujących się tam
urządzeń. I'onadbo gn)ina może zawieriżć umo\y} z {nnSmi podmiotami, najmu.
jącymi się takądziałalnością(art. 9 ust. li 2). Ustawa dopuszcza również maili

Inne względy natnmiasc legły u źl ódcl sfarln\dQwalŁia pozostnllch postanowil)t tego pl'zepi
BU, a tnianQwicio tlnknz korzDsi-ania z \j$ług przevrodnika tur)-stlcznegu również n& obszaru(h
pwków n8rodoHITh j iezeiwntÓu prze'ludy. Cjiudzj Lu bowiem a z&pun'niania wpuści cj Qcl)rorty
b) m nbszaroni.
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waść zawierania porozumień pclnad gminnych w celu właściwego zagospoclaro
wania terenu położonego na nbsnirze kilku gmin, co jest o tyle uzasadnione, Łe
samcldzielne dzialanie mogłoby ze wzglętillu, finansow ych w przypadku paje-
iynclzej gminy natralć na przeszkody nic do przezwyciężenia

Inna formzi realizacji zadań gminy polega na oddaniu pmez nią n' drodze
umowy cywihiej n- użytkowanie, najem lub dzierżaw ę Łerenćlw, al)iekti3w {:zy
urz:\dzen prowadnp) m działalność w zakresie kultura'fizycznej osobom fiwcz
nym i prawnym, nn które przepisy pra\ 'ne nakładają.określone obowiązki w dzie
dzikie zapewnienia bezpieczenstwa v górach". Zgodnie bou iem z postantlwia
niauó art. 54 ust. li2 \ustawy o kultwzc fiz)czne] właścidol, użytkownik, na.
jemca lub dzierżawca terenu. obiektu czy urziLdzcnia służącego do upnlwianin
tuly$tyki, sportu lub rekreuqi jaka osoba prowadząca w górach lub nad wodą
działalność w dziedzinie kultury tiz} cznej, zobowiązana' jest do stworzenia od
powiedniGh warunków, zapewniujz\cych bezpiwzeńsLwo osobom pi'zebywajqcym
na tym terenie i korzystającym z urz dzcni

Tereny górskie

W odni cieniu do bezpieczeństwu ogół) przebywających w górach należy za
uważać. że zagospodtlrow anie i użl'tkowanie terenów. o któż) ch traktuje cyl
mzporząclzenie Rady hlinistróv w sprawie ollrcślci)ia wai'unków bezpieczni\.
stwo osób przebywających w górach, a zwłaszcza eksploatacja urządzeń i obick
tów powiiml' cz},nić zadość wymogom bezpieczeństwa, a przede wszystkim urzą-
dzenia te powinny być wykonane zgodnie z odpowiednimi normami techniczny-
mi oraz utrzymywane \N nalcż)ńym stanie technicznym. Ogol)y obsługujące je
winny posiadać odpowiechie kwalifikacje. związane oczywiście z konlnctnym
urządzeniem($ 1 pkt l roze. Rady blhlistrów w spi'dwie określenia wantnków
bezpiuzeńsLwa..). Innych bowiem umiejętności w>'naga obsługa tzw. Olczyko
wyd\ wyciągów narciarskich, inna,ch natomiast wyciągóxv krzesełkotxTch lub
kolei linowych. Jcżcli n'ięc ktoś niewłaściwie wykonuje czynności z zaltresu ob.
sługi urządzenia, biŁdź posvierza ich wykonanie osobie. która nic jest w st?inie
prawidlon'o to ui'zadzcnie obsługixNać z powodu l)laku kwalifikacji lub umiejęt.
ności, podlega wów czas, zgodnie z art. 70 $ 1 Kodclcsu wykroczcią, karzc} flresztu
albo grzywny. Tej samej karze podlega też osoba, która wykonuje czluności za
lodowe po spożyciu alkoholu lul) innego środka odurzają$ego ($ 2). Podniesie
niu stanu bezpieczeństwa owych urządzeń, a w pierxNszym rzędzie ograniczę
niu skutków ewentttahego wypadku przy ich eksploatacji ma służyć iównicż

Należy' zwŃcjĆ uwagę nn fakt. Żc ubaw iqEck zajwwnicnja bezilieczeństwa ttiq-stan. a$obor
łj)tau-iajqę)m sport lub rclcrcucję w)-nilca nie tylko z usLnur u kulturze iiz)cznej. lecz ńwnie
uatauy z dnia 17 ltlaja 1990 r. o podziuju znllaś i komiłuuncji aklvślonych w usnswaah $zczegól
)uh pomiedzy organy gmitu- a mgunx udlnillistrnuji rządowej(Dz. U. Nr a4, poz. 11)8)
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wymóg stworzenia odpowiednich warunków do udzielania pom(}cy osobom po
szkodowanl'm oraz zapewnienia pomieszczeń alla ratowników, GORE i TOPR
(GIRL. $ 3 pkl 2), n takie (lo korzystania z kolei linowych i wyciągów narciarskich
w- czasie pełnienia shlŻbr poza kolejnościel($ 3 pkt 3). Prz) sługuje in} róu wież
jakktłlwick nic ma to bezpośredniego związku z problemem bezpieczeństwa
tiiettt ZĘI udział w wyprawie ratunkowej w wyslikości diety z tytldu podróży sług
bowej na terenie kraju za każdąrozptiŁlzębq godzinę, a w przypadku akcji trwłi
jącej ponad ] 6 godzin, rón'wież wyżywienie ($ 4 ust- l i2 rozp. Rady blinistrów
w sprawie orgiinizacji ratowniczych)

Szczególne znaczenie v onas'innym zakresie posiadajednak załącznik nr ]
do i'ozporządzenia w sprawic oJcreślenin warunków bezpieczeństwa osób prze.
hytwających w górach, dywnjących, ketpiKcych się i uprawiających sporty wad
ne, jako akt prawny regulujący szczegółów e w-:l rurki bezpieczeństwa tras i ul'zą-
dzeń służącym:h uprawianiu w okresie zimowym sportów oi'az leki'nacji ruchu
wej w górach. Odróżnia on in.in. urządzenia sportowe (trasy, U)W saneczkowc)
wyczynowo oraz urządzenia służątll: rekrcacji fachowej, pozy czl'm szczególną
uwagę p{)święch w zasadzie pi'oblemiim bezpieczeństwa. Podkreślona tu została
mla rzetelnej informacji o ewentualnych zagrożeniach, co znalazło swój wyraz
w])ostanow,ieniu, żc narciarskie Lras} zjazdowc popnlElrne winno- być ozn:iczy
nc odpowiednim kolclrcm(zieloni'm. niebieskim. czerwonym lub czary)ym) w za.
leżności od sttlpnia trudności (bm'dzo łatwo, łatwe, trudne, bardzo trutlnc). wa
I'unkowancgo nachyleniem terenu. jego ukształ ow-dniem. zalesieniem alez
ewentualnym położeniem zabudou,ań i innych obiektów w l)ezpośrednicj bli
skości tl'asy (zał. m l ę 2 ię 4). W iclentyczlly sptnób w ml:śl Ś 2 załącznika
winna być oznakowane narciarska trasa wyczynoxx'a udostępniona do użytku
publicznego. Bardzo doltładnic zostaly też w zając:znaku nr l określone w-ymtigi
doLycziŁcc \lrząclzeń transpońu górskiego, tras zjazdoxvych. polek ćwiczebn.} ch
td. W szczególności więc \rządzenie tnmspol'tu gói'skiego może być eksploato

wang, gdy zapewnionejest tzw. bezpieczne obciążenie trasy. co oznacza, że twin
panu z tym ut-ządzeiliem bardzo łaty-a lub łaty a tr:lsa dazdon'a musi mieć co
najmniej 30 m szerokości przy istnieniu 10D m kw. wolnej przestrzeni do zjaztlu
na osobę oraz przy maksymalną zdolności przewozowe lJrzcLdzenia H' ciągu
jecJncj godziny. IYasa dazdowa powinna być tak w ytyczona, aby nie przewin:tła
osi wyciągu podporowego lub ki'zyżoxrała się z ch'ogami i szlakami dla tur) style
pieszej i narciarskiej. a także zapen'miała bezkolizyjne dojście do dolnej stacji
oraz zjazd z tras i dolnego peronu do cliugi, parkingu lub przystanku autobusu
waga. Jeżeli nie nia innej możliwości poprowadzeni:i trasy może ona przebiegać
pod kolejąjinową, chociaż winno siQ tego ullikać. Gdy nntomiastw pobliżu trasy
zjazdó\x'ej lub drogi dla pieszych znajdują się miejsca potencjalnie zagmżone
wejściem lan'iny. stoki położone powyżej ich przehiegtl m\mszą być skutecznie
zabezpieczone, w przeciwnym razie należy taką trasę lub drogę xx'łączyć z I'u
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chu, oznaczac:tc jednl>cześnie niebezpieczny teren shsownymi zn:lkami infbr-
mującl'mi o zagn)żeniu(zał. nlr l$ 4 ust. 4 -- 7). Zasady clotycz:łee oznakowania
i bezpieczeństwa tras zj:tzdowycl} (z WDOąCkiem szemkaści) stosuje się też do
nartostrad, czyli spt#alncgo rudzajujeclnokierunkawych i l)rzeznaczanych wy-
łacznie do zjazdu narciarskich szlaków turystycznych, zbudowanych w {nht i'az
ładowania dużej koncentrat:ji ruchu(mł. nr l$ 7).

Przepisy cyt. załącznika nr l do rozporzitdzenia odnosząsię rón'nież do nar
clarskich pólek ćwiczcbn) ch, popularnych biegowych l śladowych ti'as nnrcinr
skich OI'az pop\dawnych torów saneczknwych. W myśl jego postanoxa'icń poxvin'
ny być oile przede wszystlLim odpnB'iednio usytutiwane i oznakowane oraz Dana
czole stosoxwnytni Cabhcami informacgnymi, nie magąkolidować z trasami zjnz
dawymi. nartostraclami orazinnl'mi drogami i szlakami(znł- nr lg 6i 7}. Szczc
górne obowiązki w tym zal(resic spaczywajiŁ nłl osobie prowadzącej 6zkolcnio
narciatuliia lub rckrcację na pńlku Ćwiczebnymt}. która jest. odpowiedzialna za
właściwe oznaczenie terenu polka oraz takie jego przygotowanie i utrzymanie
illg jego stan nie zagrażał bezpieczeństwu osób tam ćwiczących

Określone obowiązki w dziedzinie zapexpmenia bezpicczcfistn'a osobom upra'
wiajłłcXm sporny oraz relueację nichoxxą w górach zostały również nał(}żone na
właścicieli kolei linowych lut) w yciągów'*. a także na samych użytkowników
tras narciarsldch. W szczególności dotyczy to znrganizowanb'ch (zamkniętych)
terenów, narciarskichls, to jest nitrciarskich tras wjazdowych, których punkt
w)jścia może być osiągnięty za])omocąkalei linowej lub wyciągu'+. Osoby pro
wadzące bowiem działalność na terenie złlmkniętym zobowiązane są ogłosić
regulamin polnqdkowy. w l(tói'm oprócz zasad kurz) słonia z ui'ząclzeń oraz
zalu it:h prłlcy powinno się również znaleźć wyraźne oznaczenie granic tr:ls

zjazdowycłi wi'az z zasadami korzyst.ania z nich. Ponadto osoby te mal ą obo\vią
zek utrzyn)ywania tt'as n, należytym stanie. a w szczególności skontrolowanie
przed pt'zewozem narciarza, i po jego zakończeniu uraz u-yrównania pokrb'n'
śnicgowcj, przy czym wymóc'n)-wanie pokryw) i ubijanie śniegu maszynami nic
może się odbywać n czasie ruchu nalviarzy na trasie. gdyż grozi to -- nawet
w razie ustawienia oclponriednich znaków ostrzcgawczych -- możliwtlścią \wy-

stąpienia wypadków. Oprócz tego właściciel kompleksu określonego jako zoi'
Dot} czy tu [Ów niuŻ popujainyih Lrn$ naHinnkjch biegowych i ŚjadQU)nh Qrnz popujnrnycjl

LoTÓw Hunuczkow)-ch (zbił. nr l$ 7}.

Pnr. aRńlne pmtnnon4enie $ 4 tozpntiądzenin n bezpierzpńBtwie. kHq $ nngwi. że za $t8n
n-artmki bozpieczelntwa temn6w i has slużnćych uprawianiu sportów zimowiych. znajdujących $ie

przy kalejuch linowych !ub wyciągach nnrcinmkich, odpawiaónjĘuiuścicictc tych kolei i nyóilgów
Zamkniętego tennu nalcim$kiego' nie należy utożsamiać z pojeciem .zlimkniętit ci'asą

narciankąl'. przez którą stuuiwnie do $ 8 UBt. 3 pkl 4 zułq-znika nr l należy rozumieć tracę nie
pełniającą wrmofńw be:Ępieczeństn'a. Fakt uznania trasy ," zamkniętą nałoży podać do p\lblicz

Po@stale terenu' narciwskie jako nie zorganimw&ne uważane 8ą ,n ..
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ganizoR'any teren narciarski zobowiązany jest udzielić narciarzom piersi'szef
pomocy w nicszczęśliwvch wypadkach i zachorowaniach(zał. !u l$ 8 ust- 2i 3)
Z kolei ustawodawca, abl' znlniej8zyć zagrożenie związmie z upr+iwianiem nar
ciarstwa, co w jego przekonaniu ma zapexv'ni(! przestrzeganie odnośnycli reguł,
zobowiązał osoby korz},stając:e z popularn)ch i wl'czynoxvych narciai skich tras
zjuzdowych, do przcstmcgania zasad dawal't},ch w kodeksie narciarsjcim. a usta
Ioni:ch zgodnie z regułami hliędzynarodowej Federacji Narciarstwa(FIS) i przy-
jęty(:h w tej formie przez Polsb Związek Nat'ciarski, GOPR, TOPR oraz Polskie
lbwarzystwo 'lbrystyczno-lCrajuznawcze. Jest to o tyle istotne, że znajdujące
się w nim llrzepisy dotychczas nie miały charakteru prawnego, lecz mogły być
uznane co najwyżej za zasady u,spółżJ'cia śpołeczncgo, natojniast odesłanie do
jego nlsad w $ 9 zalącznika m' l do om:lwianego rozporządzenia powoduje, iż
kodeks narcial'ski stał się 110mląprawnie wiążiłcą. NanJszcnic więc jego posta.
nowicń, zaliczonych w ten spod(}b do przepisów bezpieczeństwa w dziedzinie
kult\uy fizycznej, może poxx'odownć zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy u kulturze
fizycznej, s:inkcję karnet w postaci grzywny. Ptzepis}, Kollcksu narciarskiego
nic dotyczą jednak imprez. treningów i zawodów sportowych oraz nie odnoszą
się (]o indywidualnych narciarzy uprawinja.cych rekreację ruchową na terenach
otwartych (zd. nr l $ 9 ust. 2 )

Szczegó[ne znaczenie d]a zwiększenia bezpieczeństwa os(]b przebi'wajiłcych
w górach maj:t tcż s'prowadzone w załąllzniku nr 2 do rozporządzenia zasady
ostrzegania o niebezpieczeństw ach oraz przepisy dotyczące oznakowania sala
ków i tras górskich":, (Jpl'aw ianie bowiem tun'styki gńwkiej OI'nz spnl+ńw w okre
sie zijnowym wiąże się z poważnym rńebezpieczeństu,elu jakie powoduje echo
czenie laxvin śnieżna'ch. IX' związku z tym stań'orzono system ostrzegawczy okrc
ślający stcłpnie zagrożenia la non'ego. Są one ustalane przez GORE(TOPR)
przy współdziałaniu z Instytutem \meteorologii i Gospodarki Wodnej. OBłasz l
nie odnośnego komunikatu w środkach masowego przekazu o zasięg\i ogólna.
polskim i lokalnym należy do właściwych organów administracji samorządu
wej. W komunikacie tym winny znaleźć się informacje o wprowadzonych tlgra
niczeniach lub znkazach n poruszaniu $ię osób i funkcjonowaniu urządzen na
zagrożonym obszarze. Ogłoszą)y stopień z:igrożenialawinowego może być zt)ie
piony lub zn)ieniony jedynie kolejnym komunikat,em, wydanym przez Len sam
organ (zał. nr 2 $ 3)

W celu dokładniejszcgo określenia skali niebezpiet;zeństwa n])rowadzono 5
stopni z:igrożcnia lawinowego w zależności od stabilności poklysPy śniegowej
raz prawdopodot)ieństwa wyzwolenia(zejścia) lawiny. Prz) ogłoszonym picrw

szyb stopniu zagrożenia, czyli małym(nieznacznym), dopuszczalne jest w mia
rę bezpieczne uprawianie wędrówek, gdyż pokrywa śniegon'a jest na ogół

zob- prz)a)is il
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utrwalona i stabilna, a penn'dopodabieństwo zejścia lawiny występuje tylko na
skrajnie strome,ch stokach przy d\Łżym obciążeniu dodatkowym (np- grupy nar
darzy poruszających się bez zachowania odstępów). Drugi shpień -- umiarko
wady, oznacza z kolei konzysLne wat'utki dla wędrówek pod n'amnkicm uw'zględ
niema ]akalnyuh rejonów ziłgrożcń, wskazanych w aktualnym komunikacie. Nie
nałoży wówczas spodziewać się samarzutnego wchodzenia większych) lawin ze
względu na wystnrczająoe utrw-&lcnie pokrywy śnieKowcji a możlixxość wtzw-o
leilia law-in istnieje tylko prze' dużym obciążeniu dodatkowym na bardziej stu
mych stokach. 'Hzeci stopieńoznacza pow ażlle gagi'cienie. Poruszanie się w tech
wiirunkach n'mega doświadczenia oraz posiadania zdolności lawinoznawczej
llceny sytuacji. Z powodu s] a]lcgm ]ub umiarkon ancgo utrwalenia poki'wl' śnie.
nowej na wskazanych w aktualna m komunikacie lawinowym stokach możliwe
jest samorzuŁne schodzcnie lan'in i naxxct małe obciążenie dodatkowe(np. sa
mtltny niirdarz lub picchur} może spowodować ich w},zwolenie. Kolejny. czxwar
W stopień -- dużo znacaiie ogranicza obszar poruszania się, kare wymaga
dużej zdolności dQ lilw Inoznawczej ogony s},turcji, panien'aż słabe utrwalenie
pokrywy śniegi\vej na większości strome,ch stoków umożliwia aainorzuCne echo
dzenie średnich lub dużych lawin. Prawdopodobieństwo ich wyzwolenia ustnie
je na większości takich staltówjuż pr2l' małym obciążeniu dadatko\vym. Ostał
ni, j)laty. czyli bardzo duży stopień w zasadzie uniemożliwia poruszanie się:
gdyż słabo utrwalona i w znacznym stopniu chwiojna pokryć'a śniegowe na
znacznym obszarze powoduje samorzutnc schadzenie wielu dużych lawin, na
A et na terenach o umiarkowanej stmmiźnic. Z zagmżeniami tego typu musi się
liczyć kltżda osoba prowadząca działalność w górach, a zlekceważenie odda
śnego ]comunil(atu i np. nie poinformowanie o nim nieświadomego niebezpi
czeństwa turysty czy narciarza wybierającego się w rejon, na którym zdał'dają
się lawiny. może być nawet powodem wszczęcia postępowania kat'nego pt'ze
piwko takiej osobie.

W rozważaniach nu temat bezpieczeństwa w górach nie można też pomincg
letnich szlaków turysC}'cznych. która ch roli. zwłaszcza w odniesieniu do tury-
styki wysokogórskiej wobec realnego niebezpieczeństwa zabłądzenia i związa
nej z tym możliwości spadnięcia v p!'zepaść w razie zejścia ze szlaku na grani,
nie mllżna nic doceniać. Zdawał sobie z tego Ihktu sprawę ustawadau,ca, który
w kodeksie n'ykroczeń chroni znaki turystyczne na równi zc znaltami drogowy
rni(alń. 85 k.w.), a podobn:{ opiclką otmzył napisy i urządzenia chroniiŁcc przed
bezpośrednim niebŁlzpieczeństwem(art. 74 k.w.) W pierwszym przypadku xly-
kroczenie polega na zniszczeniu lub uszkodzeniu znaku turystycznego. w dru
gim na zniszczeniu lub uszkodzeniu znaku, napisu 08trzegająęego o grożącym
niebezpieczeństwie lub zniszczeniu lub uszkodzeniu ogrodzenia bądź barierki
zapobiegajiŁcej niebezpieczeństwa. W obu przypadkach sankcją. j:skiej podlega
sprawca jest kara aresztu. ograniczenia wolności albo grzywny. Organ orzeka
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jący ma również możliwość nałożenia na sprawcę obawi:laku zapłaty równo
.\ ańości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo pl'zywrócenia go do
stanu poprzedniego. Dodać należy. że utrzl-made szlaków turystyczliycli jnk
leż ottow iczek umieszczania ijtonscrwowania xvłaściwych znaków- należ)- rlo
właścicieli terenów oraz osób $uyczn) ch i prawni'ch prowadź;Ę) ch działalność
SN dziedzinie kultury nlzyc:zjej i tuq'styki(zał. nr 2 $ 2). SzczegMowe postntLO
wienia w tym zalt['esi]] z;!\yiera c:)-t. załącznik nr 2. W ]]]yśl jego przepisów ozr]i]
kopania należy dokonyu nć u tilk{ sposób, ab)-jlrostoltątne, trójkolorowe znaki
umieszczone były nie t'nadziei niż cn 50 m w xxńdoczn);ch p\tnktach teienou,ych
przy zachod aniu widnŁlzności kolejne:go znaku {lo przodu i do tyłu- Poco:stek
i koniec szlaku winny być oznakow'ane (bogow skazem z odpon'iednitn katarem
szlaliu i czasem przejścia ($ 1). T&k liumyślane znaki, \Nślńd która,ch I'azróżnia
się znaki zakazu, ostt'zegnwcze i informacyjne, stanoxa'ią Hien'ątpliwie element
zwiększaj:Łcy poczucie hczpicczciistwa znajdujących $ię iln szlaku tuystów.

Tei'eny położone nad u,odą

Zasadniczo inaczej ze zi'ozuuiialych shzxledów pl'oblem zapclwnicnia hczpic
czcństwa zcłstał uregulowany M odniesieniu tlo obsznr6w wodnych, nad którym {
prowadzona jest działalność w dziedzinie kultur ; flz},czncj i tuu'styki.W czcze
gólności w przepisach z tego zakresu zostały un zględnione takie kwestie. jak

obowiiłzki osób) nlzyczn);ch i pramil'ch prowadzących nad wodi{ działalność
w dziedzhiie kultury lizl'cznej i tuq'styki

-- abjw iazki organów administ!'azji rz:Ldowej nrnz włnściwycl) t.el-vtorialnie

-- uprawnienia i obowiązki ratowników U'odnego Ochotniczego PogatoxMa Ra
Łupkowego oraz innych upi'awnionych organizacji

-- wymogi dotycziLce kapielisk i płyxŁ'dni
n'arunki bezpieczeństwa impt'ez sportowych nz\ w'gdzie
hlający zasadnicze znilcz nie dla omawianej pmblcmatyld azs. 3,1 ust. 2 o kul

tui'ze nlzyc:znaj stanowi, że zapewnienie l)ezpieczefistwa osobom ptXwajił(:ym
ki\piątym się, upraxn'iającym sporty wodne n:ileży do osób praxx n)-cjl i $iz} cz
nJ'ch prowadzących nad woli (działalność w tym zttkresie oraz do organów ad
illinusLracji rządowej i właściu'ch terytoriahiie gmin. \\5 dane na podstawie ust
ł cyt.:art. t'ozparządzenie Rady)Tinistnńw z dnia 6 maja 1997 r. n' spraw'ie okrc
ślenin wal'unków bezpieczeństn'a osób przebywiljąctych w górach, pływajitc) ch,
kqpiących się i uprawiających sporty w odne'o prwl'zując Łą ogólną dyspozycję
art. 54, stwierdza w $ 17, iż wspomniani' obowiązek zapewnienia bezpieczeii

Jek i\)mika z trcŚ i$ 17 Le {] rnl=lmrządzęnia cliadzi t.i w szcwgólności Q żeSlarstwo. żeglBr
[wo ]adou-e, zeHlarntwo maul'onodne 3 lln)ciarstwu wodne. wiośluntwu oraz lotniwstwu i pata

luLniłirntn o holota.ane za $t8LkalEI
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stwil pcllegn na zagospodarowaniu i eksploatadi przystanki sprzętu pływającego
oraz użytkowaniu przyległych akwenón zgodnie z wymogami bezpieczeństR'a,
kreślonyini przepisami, arab zapewnieniu na przystani i akH onie wantnków do

udzielania pomocy osobom llotrztlbujiUym. w tym pomocy pme(itekarskiej w na
Rach wypadkach. Ponadto rozporządzenie przewiduje dalsze obowiązki owych
osób \x' zależności {ld rodzaju pi'owadzonl'ch przez nie działalności i rodzaJU obiek
tu.])o kicmwników ośmdk(}w wypoczynkowycht sportowych, i'ekreac)onych i tu
rystycznych, pnlożQnych nad obszarami wocŁn) mi, należy więc aagospochrowanie
ołlszai u, xvodnJcł) w celu umożliwienia kąpieli:', określenie miejsc przeznacza
n)ch {lo kiWieji dla os(5t) nie umiejących pływać OI'az zapewnienie oznakowania
wszystkich obszaŃxx- wo(nnych i miejsc:, na któQch kąpiel jest niebezpieczna lub
które s:Ł [Jbjęte z:ikazem kąpieli ($ 1l usŁ. 1 Hzp.). l ustanowienia te zostały po
\Wórzone w zał. nl' 4 do tego rozporządzenia, który ponadto zobowiąz\ile kierow
like tlbiektu dt} zorganizowania dyżurów \Ł,oddaj służba, ratowniczej, wypas:iże.
nia ratowników w sprzęt i'amwnicz}, oraz pl'zygotowania dla nich miejsc w celu
obsertracji i kontmli osób kąpiącl'ch się, a w' kąpieliskacli także osób korzystają
cych ze sprzętu pływającego. Ponadto kiemvnik kqpiebska lub Mywdni ma obo
wiązek opracowania odpawiednicgo regulaminu iumicszczcnia go na tablicy- o mi
nimalnych XWillim'ach 120 x 70 cm i sporządzonego literami nie mniejsza'mi niż l
cm(ę 3 zał. nłr 4). Regulamin ten powillien zawierać:
1. nazwę i adresjednostkiol'ganizacljnej pro\vadząćej kąpielisko lub płyxNalnię,
2. zakaz wstępu osób, l(tórych stan wskazuje na spożycie alkoholu, zakaz sprzc

dały, podawania, \x noszeniii i spożywania napojclw alkoholowych
3. postanowienia. że

a) dzieci do lat 7 mogą przcbyn'ać na terenie ki\picliska lub płyn-dni oraz
k:\pać się wyłitcznie pod opieką osób pełnojctnich.

b) zajęcia nn pływalni krytej odbywać:isię grupow(} według ustalonego n)s-
kładu zajęć

c) grupa pływające na pb'wami krytej nio może liczyć więcej niż 15 uczcst.
nikós' na jedną osobę pi'owadzącą zajęcia,

d) zajęcia na pływalni krytej mogą się odbywać tylko w obecności instrukto
rów pływania i raton'nil(ów:

e) osoby naruszające porządek publicznylub przepisy regulaminu będąusu-
wane z terenu kąpieliska lub pływalni.

D wszystkie osoby znajdujące się na terenie kiwieliska lub pływ dni grubo
wiązane podporządkować się nakazem ratowników pełniących dyżur

Dalsze obowiązki osob) prowadzącej kąpielisko czy pływalnia zależąod ro
dzalu obiektu. Przepisy rozporzn.dzenia wproxvadziły bowiem rozróżnienie na
kąpieliska zorganizon'ano, do których należy temn pałożon}, nad wollit z plaża

Dla ońradków palożmych Qbak Siebie lub w pobliżu może b!# ui'ząrlzone kąpieji$kn w8pól
($ 1 1 USt. 2}.
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na stale przystosowany do ki\piesi, z wyznaczonymi i tzw'ale oznakow:lnJ'mi jcf
strcfanii, a ponadto n'posażonl' w odpowiednie urządzeni:l sanitarne i inne
Bilkic jak ponaosty. natryski, szatnia OI'az na kąpieliska prowizoryc:zne, czyli te
I'enl' z plagą przystosow-ane do sezonowego wykorzystania, oznakowanym pro
R izorycznie miejscem do kąpieli i wyposażona'm w- urządzenia saniCmne. M' przy
padjcu l(ąpieliska zorganizow'ajego kierou nik powinien zapewnić stałą konta'o
lę lustra wody pi'zez ratowników, pełniłłcl'ch dyżtjr na brzegu(np. na wiecach
obsei'n'acljnych lub podwyżKzmnych pomostach) oraz od strony wody (np= z }c}
dzi i'aLurlkowych), trwałe oznak(owanie miejsc do kąpieli dla osób umial:Łcych
i nie umiej:Wych pływać, w odpow icdniin miejscu wydzielić brodzik dhl dzieci
aktualną informację o tempem'aturze woda' i powietrza. wysokości fali, sile wia.
łru, niezbędne wl'porażenie w śrotlki metlycznc(}tptot:zkn, sprzęt pio'wszem po
mocy), sprzęt r:ltunkpwy t pomocniczy oraz \rządzenia sygnaliz;icyjne i osh'zt!
gawcze. I'onadto powinna 1]) (! zoi'ganizovana sieć łączności(pl'zawodowej lub
radiowej) umożliwiać:łiln lloł:\czllnic wcxNmętt'zne oraz bezpośrednie z pogoń)
u,iem i'atunkowyrn iz nujhliższą jednostką Policji. Z kolei w celu stwoi'żenia
waiunkólw ttezpioczcństxą'a n' kąpiebsku pi'owizorycznytn jego kier'ownik poni
Dion zapewnić stałą kontrolę pi'zcz t'atoxa ników lustril wody. [JznaŁlzenie stl'efy
dla umiej:Wych i nie umiejących ])łyn'ać, w) porażenie w apLeczkę. spt'zęt mc
dyczny pierwszej pomlicy. sprzęt ratŁinkawD' i pomocniczy. W tibydwu typach
kąpielisk powhnly byó ustawione maszty, na których wyn'iesznne są flagi infor.
macyjnc. Natomiast kiej'ownika pływalni obciąża w omawiana-m zak)'osie obo
sanązek zapewnienia starej kontroli])rzez ratownika lustra wody. oznak:żenia
-" trwaly i wirloczijy :sposób głcbokoś€Bi wody. "o p08&żenin w npteczkę. sprzęt
inedyczn) pierwszej pomocy. sprzęt rat\mkowy, bezpośredniąłqczntlśt! z pogoto
wiem r:itunkow) mi najbliższąjednostką Policji oraz zamó'konie pływalni w go.
clzbiach, w których nic pracuje służba ratoxwniczato. :Jeżeli n:itomiast z ogólna.
dostępnego kapieliska htb pływalni koi'zl'sŁ:lją uŁ:zestnicy kolonii, abozóxx i in.
nSnh placów'ek wypoczynku dla dzieci i młodzież:, ich kiej'ownicy mają obonną
ek zapoznania kąpiącycł! się z regulaminem danego kąpieliska lub pływalni
nlz czas-ania nad jego pi'zesLrzeganiem. SłŁ I'ównież zobowiązani do uzgocltlie

ni:i z kierownikiem kaWiebska lub płl'w:lini warunki\x i sposal)u korzystania
a tych obiektów, aby zapetx'nić bezpieczeństwo ttczestilikom($ 12)

Szczególne obowiązki z k(alei zostały nałożone pi'zez cytowany akt prawny
nn clrganizatoróu impŁ'ez pływackich i mari3tonów llływackich oraz ]cierowni
ków szkolenia plan,ackiego(g 13 i 14). Xń' szczególności nad bezpieczei3sLwem
uczestników imprezy Ń)mackicj czuwać musi lekat'z i co najmniej dn'óch ra
tona'ników, a jeżeli głębol(ość n'ody przekracza 4 m lub woda jest nieprzezroczy
sta, również dwóch płetwonurków, Wymogi te zostały zaostrzone w stosullku do

xlr przypadku pl
ogrodzenia

Ll: dkrrtej jej teren powinien być otocmnr za pomocą tru alego
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organizatorów tnaratonu pływ;ickiego, to jest impi'ezy pływackiej polegającej
na przepłynięciuodcinkn przekraczającego 3 km(g 13 ust. 3). W takim przypad.
ku organizator musi zapewnić obecność zespołu ratowniczego w skladzie: le
kara, starszy ratownik i dn'óch pł(}twlJnurków, przy {lzym zespół ten powinien
przebywać w łodzi tnotot'owej na trasie maratonu. Oprócz tego każdemu uczest
nikowi maratonu musi towaru)-szyć nsekurującl' go raton'nik w łodzi wiosłowej
)znaczonej nun\erem odpowiadac:Lc},m numcrclwi starhwemu zawodnika

Jeżeli natomiast chotizi n kierownika szkolenia pływackiego na wodach
}tn,artych. h) mil on {ibow-iczek zapewnienia obecności ratownika oraz asekuru-
j:łl:ych łodzi w iosłowych lub motoronD'ch w liczbie co najmniej jedn:i łódź na
każde pięć osób

lColejnąkntegorią podntiotów, na którELprzepisy prawa nalcł iŁlłijąntlnwiązki
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającyjn, ki\piątym się

uprawiającym sporty wocbie są organy aduliilistracji rządowej i właściwych
tera,torialnie gmin. O ich obowiązku wspó;ldziałania z ratawnikami Wodnego
Ochotniczego I'ogotowia Ratunkowego bitdź innych upra\vnionych tJrganiza
cji, wynikajcLcym z art. 56 ustaw'y o kulturze fizycznej onlz z $ 7 ust. 2 rozpo
rziLclzenia Rada, lblinistrón' n' sprawic oltrcślcnia warunków bezpiec;zeńsŁw a,
wspominałem prze' om&wiuniu kompetencji ratowników \X'OPR. hlożna tu jesz
cze dodać. że uzgodnienia z właścin'ym organom administradi samorzf\nowej,
R także inspektoratu żeglugi śródlądou ej i organem I'aństwowcj Inspekcji
Sanitarnej wl'mega loltalizacja kqpieliska, a w przypadjcu, gdy ma ono się
mieścić nad wodami morskimi -- również z dyrcl€torom właściwego urzędu
morskiego jako organetu administracji i'ządon'ej($ 9 ust. 3). Jest rzccząoczy-
wisLą. że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej ma prawo zamknąć kącie.li-
sk{) w' przypallku zanieczyszczenia wody. ca zresztą.w)-mika z $ 10 usc. l rozpo
rządzenia. Tak gama organy administracji samorziŁtlowcj mtlgn. wl'konywać
w stos\inku do osób prowadzących nad wodą działalnclść w dziedzinie kultury
fizycznej i turystyki swoje funkcje kontrolne przewidziane odrębnymi przepi-
sami oraz podejmować odnośnc decyzje

Z kolei ust'aw-ocean,ca istotną rolę w zakresie zapewnieniil l)ezpieczeństw-a
przan udział dla raHwnil(ńw \Vadncgo Ochotniczego Pogotowia Ratunkow'ego,
jak o tym stanowi ad. 55 ust. 2 wstan' o kulturze fią'cznej- Zagadnienie m było
już przedmiotem moich rozważań w pierwszej części opracow ania. dlatego też
graniczy się tutaj clo przytoczenia bardziej szczegółowych postanowień na Len

temat zawartych xp $ 15 cytow'anego rozporządzenia oraz w zał. nr 4 do niego,
określającym wai'Luki bezpieczeństu a osób koi'zystajqcych z kąpielisl{ i pływal
Ri. Tak więc $ 13 rozporządzenia przewiduje minimalne normy zatrudnienia
ratownil(ów. prz)ńlnujQC, że n' kqpieliskach śródlądourych na ltażdtt 100 m linii
brzegowej musi być obecny jodcn ratownik od stl'ony lądu i jeden cld stt'ony
lustra wody, rla pływalniłiŁlh o długości [lo 25 m -- jeden iatow nik. o długości
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2$---60 m -- dwóch, a pou lżej 51) m -- trzech r ih)u nikón-- U' odniesieniu do
kąpielisk nachnorskich przepis przewiduje ti'z)-osobowy zespół raton ników na
kłiżde 100 m linii bi'zerowej; $ 9 zal. nr 4, natomiast szczegółowo wymienia
podstawowe obowi;taki ratowników. niliczaj:K {lo nich; stałe obserwowanie ob
szans kąpieliska, stref cUa tuniejących i nie umie.iąc) ch pływak!, reagliwanic na
każdy sygnał wz)-wania tommy, pudejmow:lnie akcji nltowniczej. kontrola urzil
dzell i splzęŁU, zapewniaj:\nego tłezpieczttństwo osób kąpitlc},ch się, XNvxriesza
nie na maszcie flag inftlrm:itTyjnych. rcagoxx'anie na wszelkie wypacUd narusza
nia obowi;\zuj;twego rttgulaminu, s},gnalizon'anie zagrożeń, codzienna kontrola
głę[tojtości wody przed otwarciem kąpie]iska'' oraz oczyszczanie (]na z. nicbcz
picczn},ch przedmiotów.

Ogólnemu celowi zapewnienia bezpieczeństwa osobom pływającym i ką
E)iącym się została też podpot'ządkawana rŁlgulacja plan'na dotycząca kawie
bsk. Powinny lmc być t.ak zlokalizowane, Elby miały dugodnie ulcszt.ałtnwanl;
ł)rzcg i dno, dobre nasłorlecznienie, a szybkość prądu n,ody w ich obrębie
CH' przypadku lujtajizflcji nad dodatni bieżącymi) nie przekracznłn l m/s. Rów
niej wody. nad którymi położone są kąpielisk:L, musz:\ odpnxviadać dojlu$z
czarnym nu['mom zaniccz)-szczenia. Lokalizacja kąpiebsk:i w ym:]gi] uz} s]
nia pozytywnej opinii WOPK oraz ttzgoclnienia z właściwym OI'g;tłem aclmini
stl'azji sitmorządowej, organem Państwowej TnspŁlkcji Sanitarnej, inspektora
bem żeglugi śródlądowej lub dyrejttorcm xx'laściwcgo urzędu mol'skiego. Tam
gcjzie kąpiel jest niebezpieczna, czb'li pt'z}, śluzach. mostach. budowlach wod
nych, portach ]ub szlakach żeglown);ch oraz w wodach pilnie zanieczyszczo
nych, bądź na których n,ustępują winy. powinny zostać wpmwadzonc odnośna
zakazu sygnalizowane {)dptiwicdnimi znakami określającymi pt'zyczynę zaka-
zu, zwł:lszcza przy dojściach lub dojazdach. W kąpielisku powinny być Dana
kowane miejsca przeznaczone dla osób nic \jmicjqcych pł)"x'aći Obowiązek ozon
kopania dotyczy też miejsc nicbczpiccznych na obszarze, na która'm kąpiel
jest dozwolona. Oznaliawanie następuje przez umieszczenie t:iblic ostrzegaw
z) ch lub odpowiednich znaków(zakazu. osti'zegiiwl;zych lub informacńnych)

Znaki takie obowiązują na odległość (licząc w obie strony)])odallą w metrach
na obrzeżu zn:Łku, a adr nic nla podanej odległości, w zasięgu wzroku- SzŁ:ze
gółowe warunki bezpieczeństw'a w tym z:okresie określa zaląęznik ]u 4 do mz
porzqdzenia. Zgodnie z nim l(ażdc lc€wielisko powinno być wyraźnie oznaka
Name padl'zez wytyczenie! granic miejsc do kąpieli, a zwłaszcza stl efy dla osób
nie umiejących pływitć i znajdować się pod stałym nadzorem służby patos ni
czuj, wypas;iżonej w odpowiedni sprzęt. ltwałe oznakowanie poszczególnych
strefkąpieliska zorganizowanego polega na ttmieszczenlu żółtych boi(plan)

\\r male potizcby należy pr,"nilnnć miejsce klWieli hlb npyłącwć okmślone obszary kapieji
Bka z uż\ u-nlnQści.
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jako obszaru pt'zeznaczoncgo dla osób nie umiejących pływać, u, którym mak
symalna głębokość wody nie może przekracz:ić 120 cm(poza bojami powinien
znajdować $ię $-welt'owy pas bezpieczeństwa o głębokości wody nie przegra
czającej 13a cm) teraz boi czeimonych jako strefy przeznaczonej dla osób urnie
jących pływać- hlaksymalna głębokość wody powinna wynosić da 4 m, przy
czym odległość ad brzegu lub ż(lttycłi boi nie powinnfl być większa niż 5Q m
Dla dzieci z kolei należy wydzielić w odpo\viednim miejscu(płaskie i piaszczl'
ste dno) brodzik o głębokości wody do 40 cm, oznncznny bogami i ogrodznny
siatką.sięgającą dna. Kapiclislto llt'oulzoryczne powinno mieć natomiast tylko
oznaczone stref dla umiejących i nic umiejących pływać Na k:4pielisku zoi-
ganizowanl'ni poxsnnna bvć zapewniona bieżąca informacja o temperaturze
wody i powietrza, wysokości fali oraz sile wiatru, co wcale nie musi znaleźć się
na prowizorycznyili k:Łpielisku, gdyż Lam informacja o dopuszczalności lul)
zakazie k:4pieli podam'ana jtłst zil pomocą wyvpieszonych na masztach flag,
odpowiednio białej lub czerwonej. I'onadto obydwa typy kąpielislt powinny
być XNyposażonc w apteczkę oraz s])rzut medyczny Biel'wswej pomocy określa
ny w zaliŁczniku nr 6 du t'ozporządzcnia, jak również w adpowicdni sprzęt
i'atunkowy i pomoc:niczl:. n w kąpielisku zorganizowanym, talcżc w urządze
nia sygnalizacŃne i ostrzegawcze(wzrokove i sluchowe>. Bogac8ze Imusi być
tQż n)'porażenie tego ostatniego u, sprzęt ratunkon'y \N postaci łodzi motyl'o
twych, środków łączności. sprzętu do nurkon'ania i innych, których nic przewi.
dają przepisy w przypadku ]c:Wleliska prowizor)-czncgo

Dodać należy. że i'atownicy mają ióe tylko obowiązek reagowania na ]caż,
cly sygnal wzl'swający pomocy, lecz ponadto spoczywają na nich inne jtlszcze
obowiązki. a mianowicie: kontmlaxpania sprzętu i urządzeń zapllwninjących
bezpieczefistwo osobom kqpiącym się, a także codziennej kontroli głębokości
wody oi'az oczu'szczania powierzchni i dna kąpicliska z wszelkich przcdmio.
tt;w grożących skaleczcniom luty innym wypadkiem. Dyżurujący ratownicy
powinni mieć przygotowane miejsca umożliwiające stałą,liontrolę i obserwa
cję osób. Jak o tym wspominałem. kierownik każdego kąpieliaka zobowiązany
jest ustalić i umieścić w widocznym miejscu regulnn)in zawicraj:łcy infor'nia
cje o osobie prowaclząclej kąpielisko, a także zal(az wstępu osób nietrzeźwych
zakaz sprzed:lży. podawania i wnoszenia napojów alkoholowych graz zobowią.
annie wszystkich osób pl'zebywających na terenie do podporządkowania się
nakazem dyżurujących ratowników- Regulamin powinien też zawierać posta'
mowienie. że dzieci do lat 7 mogą przeds'wać i kąpać się wyłącznie pod opieką
osób pełnoletnicl) oraz informację, że osoby. która naruszająporządek publice
ny lub regulamin będą u8uwanc z terenu kąpieliska. Dzięki tego rodzaju po
stanowieniom osoby prowadzące kąpiclisko będą miały możliwość faktyczna
go zagwarantou,ania porządku i warunków bczpiwzeństbwa, gdyż ]cnżdy ko
rzystający z kąpieliska wchodząc na jego teren, przyjmuje do wiadomości
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obowiązek podporządkowania się regulaminowi. Regulamin stanowi również
podstawę do ewentualnych działań ze strony służb odpowiedzialn) ch za po
l ządck w stosunku do osoba która sTylU zachowaniem stwarza])otencjalne
zagrożenie. Niezależnie od tego rodzaju posŁanllu ień, przepisy R'magają, ab},
nil kfŁżdym k:łpieli$jtu była zapewniona informacja o do])uszczalności bądź
zakazie kąpieli poprzez wywieszenie flag odpowiednio białej lub czerwonej
b\ywieszenie czci'w owej flagi oznłicza. że l(i\piclisjcojcst nicczl:nne lub że wprl
wadzono zlikaz lcąpiell zc u,zględu na warunki atnnosferyczne, a w szczególna
ci na temperaturę wody poniżej 14' G. ograniczenie xvidoczności do 50 ni

szybkość wiatru powyżej 5' w skali Beauforta, wysokość fal pon'żej 70 cin z
pojawiającymi się pieniBtymi, ciał) mi grzywami oraz występon'anie silnych
prądów wstecznych.

Szczegi$1ne wymogi dotyczą korzystania z kąpieliska w grupilch zorganizo
danych, t.o jest XN zespołach osób upraw'dając:ych ilwiczenia ruchosNC w wodzie
pod nadzoi'em i kierunkiem instruktora, trenera, nauczyciela lub innej upt'aw
nilinej osoby. \N tym prus'padktt bowiem n& jpdniŁosobę prob'adzącą zajęcia nie
imoże przjpaŁl:lć więc:ei niż 15 uczestników.

rnn€} \h ylalogi natomia8Cjirzepisy prawa przewidują w odniesieniu do pły-
walni, })rzez którą nalcż}, rozumieć obiekt kryty lub odkryty, w)-posażonl'
w sztuczny zbiornik wodny(basen) o trn'złych brzegach i dnie, zaapatrywłlny
w wodę przepływ'ową oraz wyposażony w urządzenia sanitarne. szatnie i na
tryska. Szczegółowe wnrunkijcorzystania z pływalni powinny być ttkreślonc
tal( jak w prze'ilncjku kallielisk. w l cgulaminie, kŁ6r} winien zawierać pndnb
ne postanowienia ogólne. W pływalnijcrytcj konieczne jestjednak uniieszcze
nic R' regulaminie rozkładu zajeć gnipowych, jeżeli są one pi'zew idziane. A'taj{
symalna liczebność papy w takiej sytuacji nie może przekraczać 1 5 uczestni
kl3w na l osobę prowadzącą zajęcia. przy czy'm regulamin pass'hien dopusz
czcić tiikie zajęcia jedynie w obecności instruktorów pływania i ratowników
Bezpieczeństwo w tym wypadku ma zapewniać stała obserwacja lustra w-ody
i terenu obiektu przez ratownika. a także wymóg trwałego i widocznego ozna
czenie głębokości wody. \x yposażcnie obiektu w apteczkę i sprzęt med) Gani'
pierwszej pomocy oraz sprzęt ratttnkou-y; a także w bezpclśrednią łączność te
leFoniczną z pogoton'iem I'atunkowym i najbliższą jednostką policji. Z kolei
pływalnia oclkl'te powinny tlyć trwale ogrodzone, w celu uniemożliwienia
.wejścia na teren obiektu osób nicpowałali) ch(np. znajdujących się w stanie
nietrzeźn'ym} lub korzystania z pływalni w czasie ich zamknięcia(np. \ń' porze
nocnej lub w godzinach, gdy nie pełnią dyżurów ratownicy). Sprzęt ratowni
czy obaw lązkowy dla pływalni jest oczywiście inny niż dla kąpielisk i składa
się z kół gatunkowi'ch z [inkąlub pasów ratowniczych oraz z że!'dzi o długości
przynajmniej 4 m
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Imprezy turystylti Itwalifikon anca
Pmcpisy prawne związmie z bczpieczeństw-em osób odnoszą się również do

organie;lttłrów impt'ez ttu'ystycznych i zawodu u, spot'towychn, nakładając na nich
$zcr{ g ot)owinzków. Rozważania na tcn temilt nilleży zacząć ocl przepisów zawar-
tych w zał:Ęczniku m 3 do mzporzadzcnia Rady hTinistMw w spt'dwie określenia
warunków bczpieczeńsLwa osób przeb)ważących H' górach, [)ływających, kopią
cych się i uprawiających sportó' wodne. który określa szczegółoxNe zasady organi
zada wyŁlieŁlzek oraz zbiorów'y'cli in)prez turystycznym:h i sportowych w góracll

Ur myśl p08canoxńeń tego aktu prawnego at'ganizatorzy impl'ez mają więc:
obowiązek opracować regulamin Imprezy. uxvzględninjący specyfikę obszar'u, na
którym $ię ona odb)n'a, oraz określający warunki zapewniające bezpicczolistxx'o
uczestników. w tym złlsad) udzielaniaim pomoc$jeżeli poniosąoni jakiś uszczer
bek na zdrowiu w trakcie tr\N'ania imprezy OI'gauizalnr zobowiązany jest. po
nadto wziąć pod uwagę specyfikę danej imprezy w związku z n'maganiami
stawnanl'mi \uczestnikom, ich wiuŁinki osobiste, wiek, utniejętności oraz niczbęd
ne wyposłiżttnie i utJiór. Spnczyu,a na nim oprócz tego obowiązek poinformowa
nia uczestnikóxx przed imprcziŁO ewentualnych pnzeciwwskazaniach zdmn'ot
nych oraz zagmżeniach jakie mogą wystawić podczas trw ania. l(nidy z uczest
ników powinien zostać zapoznany z treścią regulaminu oraz zobowiązany do
jctSO pluc trzuKuniu. \V kużtlrm pizrpa]jk\] jego )lnrunzenia organizator lub 080
by działając:e w jego imieniu powinny niezwłocznie interweniować w cdu przy.
wróccnia porządku, a n:iweŁ, gdy okaże się to konieczne. wyklucz)-ć nicht(;t'ych
uczestników od udziału w imprezie

Cytowane przepisy uryillagają rón'nici zgłoszenia imprezy tur) etycznej lub
sportowej co najmniej nn 14 dni przed jej rozpoczęciem do GOPR lub TOPR
które na terenach prowadzonej przez siebie działalności dokonującej zabczpie
czenie, określając jednocześnie w uzgodnieniu z organizahrem zakres i sposób
tego zabezpieczenia". Ponadto orgm)izatol' jest zoboNviązany do utrzymywania
sLnlego kontaktu z organizacjami raton-niczymi. które w przypadkach zagroże
nia dla życia lub zdrowia uczestników uprawnione są, jak była już mon':i wrze
mniej, do żądania zaniechania imprezy lub zaniechania wyjścia w góry.

Kolejnym istotnym obowiązkiem OI'gmiizatorajest zapewnienie udziału u, im-
prezie na tel'eliach położonych powS'żej 1000 m n.p.m oraz w gninic:żch parków
narodowych i i'ezerwntów przyp'ody górskiego przed'odnika turystyc:znaku o od
poM'iednich uprawnieniach s' zależności od obszaru, na którym odbywa się im

l8k h już syFnHliznw&lem przepisy prawne ndnon,n się do ubu omawianych dziedzin. Ze
w,ulęclu jednak na {lokonatU' prmzc lonie podział. zagadnienie orbana,"di imprez i zawodów sl>or
tnwrch omówić w auiszcj części pracy.

Organizacje runwnicw aziaująu trm zalcrcsie w poŁozumieni\l z QTFaniz8tarQm hnplez)L
w zglwzurtiu powinien WHLuć ojueślonr organizator. tcnnin. tnicjsw, onas t"- ania imprezy i prac
widywmia hczbn uuzcutników-
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proza, oraz od trudności danej trasy. Szczegółowe zagadnienia z tego zakresu
zostali zawale n' rozporządzeniu I'rezesa Rady blinistl'ów z dniu 2(} marca
1999 r. w sprawie przed'odników t\uystl'calych i pilotów wyciek:zel{ (1)z..U. Nr
31, poz. 301). Należy tu również zsvrócić uwagę na szef'tkie ujęcie w pt'(}grłtmie
szkolenia ]mndydatńw na przcwodnil(ów górskich zagadnienia bezpieczeńsLw a
w górach. Obejn)ują one takie zagaclnieniajak cechy występującego Łam klima
tu, rodzaje zap'odeń, pt'owaclzenie gl'upy w' wm'unkach eksLi'emnlnych(mela,
bul'za, noc, oblodzenie. zabłądzenie)- Przedrniohm szjcolenia mają być także
istotne z punktu widzeniu })ezpieczeństwa tuD'stój kwestie, jak stan zd c>w ia
Lut'$Ły. przygotow anicjcondycl'jne, przcciwM-slmzania dla tui'styki górskiej,
aklimat},nacja, choroba górska z jcj objawami, zapobiegatlient tll az leczeniem

lzielnnie piet'wszem pomocy. cauimacja, tainowanie kl'wotaków. ttnietucha
mienie alan)ali. spusol)y impn)w'izowilnia sprzętu transportou'cgo i transport
rannych, u,dywanie pcłmocy. zas Łtly ancjcurilcji teraz odpowiednie wyposażenie
nptalzki. Dub,c to szkolenia \t,sq'stkich kandydatów na przewodników gór-
skich, niezależnie od tego czy będą o!)i przewodnikami l)eikidzkimi, sudcckimi
czl' tatrzańskimi, trzeciej, {lt'ugiej lub plew'szef klasPS. Podjlrcślić róunlież
wypada stosunkom'o długi, ba w }'nudzi\cy pi'zynajmnicj 10 miesięcy okres szko
lenin kandydatów, jak Leż ol)jęcinjego pt'ogi'amcm zajęć pj:aktycznych n, warun
koch zimawycli, cu ma zagwartinLuu a(! u,łaściwe przygotowanie do wykona'wa
nia oboxxnązków pŁ'zez pl'owadzących posel:zeglllne imprezy przcwoclników gór
kich, głów'nie n' zakresie bezpieczetlstw a uczestników-.

\X' zwitŁzltu z tą ])roblematyką należy rów-wież niet:o uwagi poświęcić odpo
w ieclzialnościarhlaidzaLortlw zu zetniedl)nnin w zakresie bczpicczcllstwa uczest
ników podczas tru ania impl'ez odbywać:ących się w terenach górskich. Planując
\x'ięc organizację imprezy, organizator powinien wziąć pod uwagę zagadnienia
związane z bezpieczeństwem, wynikające z przepisów' prawnych, a także (]osto.
$ować poszczególne i'odzaje impt'ez tłn możliwości, u,arunkóu osobista'ch. xańeku
i umiejętności usót) Łlhętnych do wzięcia w nich udziału. Także istotne znaczenie
nia wspomniany wcześniej oboxNńązek pobloi'mow ania ich o ewentualnych prze.
ciw wskazanlach, konieczności odpowiedniego ubioru i wyposażenia. Brak ta
kich działali może botx'icm prowadzić cto tragicznycł} skutków nawet w ptjstaci
śmierci. a bardzo częsta uszkoflzcń ciala lub rozstl'oju zdrowia. Stanowi on tak
że okoliczność uzasndniającąodpowiedzialność c) wilnąorganizatora za szkody
na osnl)ie, król'ej podstawą jest art. 415 k.c. Niezależnie od tego, w prus'płidku
niespełnienia w)-magóxN ze strony organizatora w postaci np. niezapewnienia
ucłziału pr'zewadnika górskiego, i'ealizacji imprezy pomimo ostrzeżeń o niet)ez

n g 6 unt. l c)aowanego razpurząctwniu wpruwadzu Lm} klasy pr, u-odników gómkich Qm
k[mę górskiego przed'odnika tatrzańskiego. ]']ogram) $zka]cńa zustdy okreś]onu u załączniku m
2 -- plKlstan-on e szkolclńe specjalistyczne nn przewodników górskich i w zaliFzniku nr $ -- szkole

petniajluo nH prze\mdników górskich il it kjm} oraz przewodnijlów wysokogór$kidl
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piec;zeńsLn'ach lub nawet zaltazu jcj przeproxradzcnia, organizator może tcż
ponosić odpowiedzia]ność karną z art, ](;(] k.k, który stanow-i. że kto narażii
l;złowiekn na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albt} ciężkie:go
uszczerbku na zdrowiu podlega karze pozbawienia wolności da lat 3($ 1). Zna
miona tego przestępstw a s xs'ięc w) czerpmiew' przypadku spowodowania przez
sprawcę st.anu bezpośredniego niebezpieczeństw a, nawet gdy nie wystąpią okre
ślone skutki jak śmierć czar uszjcodzenic ciała. Przestępstwo to może polegać na
działaniu lub zaniechaniu, prze' czym surowsze odpo\Yiedzialność przewiduje $
2 tego ;artykułu w sytuacji, gdy im sprawcy spoczb'\Ł-a obowiązek troszczenia się
u osobę narnżaną na takie niebezpieczeństwo. Grozi mu wówczas jura pozna
wienia wolności od 3 miesięcy' do lat 5. Jeżeli jednak sprawca popełnił czyn
nieumyślnie. będzie podlegał gras-u'nie. kai'ze ograniczenia u'olności albo po
zbawienia w,olnaści do Ł'oku($ 3). a ściganie nasLaWi cu na u,niosek poki'zyn'dzo
nego($ 5). Nice podlega jl?dniik ]tarze, jeśli dobrowolnie uchylił grożące niebem
picczcń$two($ 4}. Na]cż) jcdna]( zaun'użyć. żc gdy wysti\pią określone \x Lipa
tezie skutki, sprawca czynu przewidzianego w ad. l€;O k-k. odpowiadać będzic}
z inn)-ch artykułów części szŁ:zeSótnej kodeksu kiirnega. j:ik np- z }lrt. 155 k.k
za nieumlślne spowodowanie śmierci, bądź z art. 156 k.k. z& ciężki uszczerbek
na adi'owiu. Należy tu cloclać, że lja zmniejszenie gagi'ożenić związanego z upra
wianiem czl'nnej turystyki w xót'nch mają wpływ lńwnież nawara w ustawnc
o kult\uze ńzl'cznej pt'zapisy karne, gdyż w pi'wypadku naruszenia przez pod
miota prowadzące dzialalność n' toj dziedzinie odnośny'ch przepisów w zalcrtłsie
zapetvnlenia warunltów bezpieczcństxxa, poza'alająnalożyć na tc podmioty bank.
cjc w postaci grzywny(art. 57 u8t.2).

B) Problem zapewnienia bezpieczeństu a w dziedzinie sportu

Na odmiennych zasadach. aniżeli w przypadku tun styki górskiej oraz wy.
żej omówionych urzi\dzen i obiektów. zostala urcgulowana lcn'cstia zapewnic.
nia bezpieczeństw:i os(lbom uprawiajiŁcym sporty tn'Dano. zwłaszcza poł:\czonc
ze szczególnym ryzykiem, jak a Łym stanowi art. 5:3 ustawy o kulturze fizycznej
Nakłada Ol} obowiązek posiadania odpowiednichjtu-alifikadi oraz przestrzega
nia szczególnych zilsad bezpieczeństwa przclz osoby uprawiajił(:e alpinizm, sporty
motorowe, żeglarskie. plctwanwkowanic. spoib- lotnicze. dalekowsch(lanie spor.
ty i sztuki walki, kick--boxing, a także sporty o charakterze strzeleckim i obran
nym (ust. 1). Szczegdowe xóytuogi, kwalifikacje. sposób icb uzyskiwania, n')mi
kaj:Łce z nich upraw,niema, zasady nadawania, zawieszania i cot'ania, wzory
dokumentów stwierdzające;ch te kwalifikacje i uprawnienia oraz zasada' bezpio.
czeństwa \y tych dyscyplinach sportu mają zostać określono przez Radę hlmi.
serów w drodze rozporz:rdzenia(ust. 2), podobnie jak organy właściwe do
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spraxxowania nadzol'u technicznego, I'ejestrncji statków sportowych i tura,stycz.
nl'cli(ust. 3)m. Na podstawie tego artykułu został(} w ) d: ne rozpol'ządzenie
Rady i\linistróu' z linia 12 M'rześnia 1997 r. v spl'Rwie uprawiania żeglarstwa
(Dz. U. Nr 112, poz. 729). kcllre określa zasady bezpieczeństwa obowiązująl:e
przy uprawianiu żcgjat'stwo na jachtach żaglowycb, czyli statkach przyzna
aoni'ch do uprawiania spot'tu i reki'nacji a napędzie żaglnwym, niejednakl'ot

nic wyposażonych w])oinocniczy liapęcl mecllaniŁlzny($ 2 ust. 1) oraz na jack
bach motor'owych, czyli stalkacł! o napędzie mechanicznym, przeznaczon ,c})
do u])I'awiania sportu i rekreacji. Rodznjcm takicgojachtu jest też skuter wodny.
łódź pneumłlŁyczna i poduszkawicc($ 2 \tsC. 2). Upi'awianie żeglnrstwa w) ma
ga posiac[ania cłdpowiednich kwalifikacji,]ttórych posiadanie stwierdza się
nadaniem odpowńi}(]nicgo patentu żegłarskiego ]'alskiegc} Z\yiązku Zeglarskiego
]ub pat.cntu motor'owodnego Polak iegc} Zwiitzku blotoron'Danego i Narciarstwa
Wodnego($ ;3 ust. 1). Bfłz takiego dok\unentŁt iliożliwe jest jedynie pi'owarlzc
nie jachHw żaglowych o powierzchni pomiarllwtlj żagle do 10 nl' bez ograni-
czeń po wodach śi'ócllądi)w)-t:h, nłltomiast po wodach morskich do 2 bTm od
brzegu i tylko w porze dziemlcj(g 4 ust. 1), a w pl'zypadkujachtu motorowcgo
którego maksytt\nina moc silŃka nic inożc przekł'aczać 5 Kw(6,67 KXr), z pu
dobli) mi tlgranit;zeninmi ($ 4 ust, 3). Wat\utkiem uzysk:mia patentu jast --
n])rócz spełnienia wymogów określonych \ń, t'ozllot'ządzeniu (hnkich jak u lIDii
czenie {ikrcśloncgo wieku, odbycie kul'su szkolenion'cgo. udział w ocLpoxh'ied
niej liczbie rejsów i innych -- w zależności od rodzaju zdnbyw final:h kw alifika
cji) oraz złożenie egzaminu sprawdzająccga ($ 3 ust. 2). Egzaminy te przepro
a,alina Polski Związek Zeglarslti oraz Polski Zu iczek )lotorowodny i Nartliar
ts & Waclnego przy udziale przedstawiciela ut'pędu morskicga, jeżeli patent

mu upraw'dać do praw adzeniajttchtóu' po wodach morskicji($ 26). Posiadanie
patent\] nic uran'ażniajetlnak do holow ania narciat'za wodnego i innycl} obiek.
tuw. Mr myśl bowieili $ 22 ust. l wymaga to posiadania odrębnych kw,nlirikacji
których uzyskanie stwierdz;l się nnflanicm licencji motorów.Danej upoważnia
jącej do Itolaw ania narciarza wodnego i imiyc}) nada odnych obiektów' płyn'a
jąc) ch oraz do holowania statków powietrznych takichjak spadochl'on, letnia
spadoloŁnia, wiroszybowiec i imtych. I'odobnie jak w przypadku patentu, róxv.
wież licencję motor'owodną przyznaje sią osobie, która spełnia warunki okre.
ślone w rozporządzeniu oraz zdała egzamin sprawdzajłłcy($ 22 ust, 2) prze
prowadzony przez Po[s[d Zwi:czek ]]oŁot'owodn} i Narciarstwa Wodnego($
26). Posiadane uprawnienia v' określonych okolicznościach mogą być zowie
stone lub cofnięte przez jednostkę. która je nadała. a więc przez któryś z aby.
dn'u wymienianych związków(ę 27 ust. 3)

Dotyczy to statków. któż ych długość li
FQ lub z napędem a mrlq- Silnika do 75 kW'

długi P Leza 20 m. bez napędu mechaniczne
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Niezależnie od w spomnianych wymogów doLI'czących kwalil'ikacji osób
\tprawiajqcych żeglarstn o, co oczywiście bezpośrednio wiąże się z kxŁ'estią.t)ez
picczt'ństwa, t'oz])oi'ządzt?nie zaBiCI'ajeszuzl: szereg inn)-ch postanon'ień z tego
zakresu. W szczcgójności w lęc osob L odpowiedzialną za bozpieczcństwo żeglu-
gi jest prowadząc' jacht. Ponadto każdy jacht zarówno żaglowy jak i mc>toro
wy powinien być wl'pasażu)ny w środki ratunkcłwe lub eLsekuracyjnc oraz ipod.
ki przcciwpożilr'owe, zgodnie z wpi$etn w dokumencie rejestracyjnym lub kar
cie bezpicczcjistwa jachtu($ 31), \R' przypadku natolnia8t zawodów- żeglai'
skich i motorowo(nnych za ich bezpieczne przeprowadzenie odpowialln sędzia
gł(5wny zawodów', a za bezpieczeństwo podczas szkolenia żeglarskiego ora z mo
torowodnego i nal'ciarstwa vcłdnega -- kierownik szkolŁlnia lub trener($ 32)
Kn'estia ta wi:Łżc $ię zresztą. róxxnicż z odpowiedzialnością kit:i'ow alka przy
stad(portu) za bezpieczeństwo osób i mienia tam się znajclująccgo($ 13:3 ust
l)n. Na nim spoczywa w szczególności obowiazek należytej organizacji dzie
mail ratownicza'ch nu ttkwcnic n' pobliżu przystani(portu)($ 33 ust. 2). Pallad
to, zgodnie z $ 33 ust. 3 rozporządzenia or:lz zarządzeniem Przewodniczącego
GKT(FiT z dnia 15 września 196$ r. u sprawie upt'awriania żeglugi llrzez statki
CuU'stycznc i sportllwe na śródlądown'ch drogach wodnych(M. P. Nr 53, poz
279) kierownik prz) stiini(portu) zobowiązany jest do określenia w regulami-

R przepisów porzadlcou,ych (al)c>w iRzkosvr} powinien znaleźć $ię Lam zakaz
przebl'wania nn przystani dzieci da lat 12 bl:z opieki osób doroslych) oraz wy.
znaczenia osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo na przysLaniach. Na każ
dej pi'zystani powinien znajdow ać się zbiór przepisów alot) czących uprawia
nia żegl\Łgi, dziennik pTz} staniowy. protokół corocznych oględzin w szelkiego
rodzaju polnastów pt):waj:J.cych z kołami ratunkowymi or;lz zdatna do użytku
łódź ratunkos'a z kompletna-m wyposażeniem. Zarządzenie to wprowadza tcż
w yraźny zakaz korzystania ze statków Lurystl'cznych i sportnxx'ch przez dzie
ci do lat 14 bez opieki osób pełnoletnich oraz przez osoby znajdujące się , sta
nie nietrzeźwym. Zakilz ten obowiązuje również w vyp:laku złych tx'trunków
ntnnsłbrycznych. Dopilnon'anie przestrzegania tl'ch postanowień spoczyxNa
na osobie odpow-iedzialnej za bezpieczeństxNo- Opisuje obowiązki gospodarz)
Łcrenów górskicłi i położonych nad n'ad:t chiirakteryzują się daleko posuniętą
drobiazgowościEL Jcdnajtżc ze względu na wagę problemu. jaldm jest ochrona
życia i zdrowia ludzjciegn w miejscach i sytuacjach, gdzie istnieje znaczne n'
Byka wn pad)(u, u').daje się to w pełid uzasadnione

Tr'"ha Lu pnmięLnĆ nswnicż u cyt. wyżej $ 17 rozporządzenia Rady blinistrów z dnia B maja
1997 r. u- nprn\b'ic określeniu \i'trunków bezpieczeństwa osób przebywających w gómch, p:ivaią
c} ch. kcŁpincl:ch się i uprawiając ch sporty wodne, kury ututlowi, że obowiązek zapewnienia bez
piEczeńsŁwa polega nn zngcnpodnmw-unia i ckspjoatacji przlutmni i nprzęLcl pływającego oraz zlł
pen lenin nn przystani wnrnilków do udzielaniu pomocy osoboinjntrzehuiĄcrm. H- L)-tnjnnlocy

Kiej lynl} HQI)ndkach
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Obowiązki organizittorów imprez i zawodów sportowych
Obowiązki oi'ganizatoi'ów zawodów sportowym:h w górach

Rozporządzenie Rady blinistrów w spi':imie określenia w trunków bezpic.
czeńst a Łls(lb przed)-waj:Łc]'ch w górach. pływających,]ti\plącS'ch się, upt'awiw
jących sporty wodne odnosi się również do organizacji zawodów spaatawych
nakładając na ich organizatorów szereg obowi:\zków. Zgodnie z $ 2 zał. m' 3 da
Lego mzpomŁdzenia imprczl' spliaowe ulającc charakter masowy lub w)rcz)-no
wy organizowane $ą ntl poclsLawic regulaminów właściwa'ch polsldch zn'iązków
Spał'ton ych. Nie unikając w szczegóły z \uwagi na ograniczone ramy niniejszego
opracawama. poprzestanę w sxvych rozważaniach na ogólnych uu,ligach doły.
czuc).ch n'iększości tego typu impl'ez

Zundniczym abawiązkicln OI'ganizatol'ów jest taka organizacja imprez(za
wodór), aby swymi działaniami ogiuniczyć do minimum ryzyko wy9Łąpienia
wypadku, w którym po.szkodow anl'ni może zostać nic bIŁo uczestnik zawadóxw.

ile również jUlIe osoba' nie ł)iorące w nich czynnego udziału. W pierwszym rze-
dzie obowiązek Len sprowadza $ię do odpo\ riedniego przygohwania terenu(ua

), na którym odb)-wa się iuillreza, ab) ewŁlntualny błąd techniczna, zawottni
ka, iliażliwy do przewidzenia. nie spowodou,uł narażania jego lub kibiców na
niebezpieczeństw'o utrata życia lub zdrowiazs. Dotyczy ta również właściwego
wyboru nielsen oraz wyraźnego jego oznakowania, abl' wykluczyć niebezpie-

cństwo kolizji zan'odnika z osobami postronnymi($ 2 test. B i 4). Ponadto tre
kingi prowadzone w gói'ach poza ti'as:imi narciarskimi i turystycznymi wym€t
gnjq ZRpewnjcnin udziału gc3r$1tiego pi'ócwudnika tllzystyczilego ($3 ust. 2)
Naruazeitió tych zasad, jak również odnośn},ch przepisów regulaminów prze.
prowadzenia imprez sportowych może show'odou,ać odpowielłzialność karna lub
cyu ilną Organizatorów, jak a t) m była mnu,a w poprzednim rozdziale

W' związku z imprezą spor-ową pdawia się również problem ryzyka pono
szonego przez zawodników. tzn. jego akceptacji oraz granic. W snzcgólnaści
fakt użytkowania przez organizatora terenów dla celów sportowych powoduje
pawstanic ciążącego na nim zobowiązania związanego z zapewnieniem bezpio

w: nicku na tym ollszarzew. Organizamr zobowiązanyjest w,ięc do dmtt}
owada trudności i długości trasy do wieku. umiejętności oraz doświadczenia

zaw'odników zgodnie z Odpowiednimi pi'zapisami. Jeżeli więc dojdzie do wyp:id
ku. a zachodzi związek przyczynowo pomiędzy szkodąjaką poniósł zawodnik
ijego xn'łącznąwiną(brawura, niezastosou,anie się do ])zleceń organizattlrów
itP.) orgnnizatoĘ któilr spełnił przewidziane przepisami wymogi bezpieczeństwa.
to jest właściwie przygotował i zabezpi(uczył trasę. nie będzie ponosił odpowie

llbrok Sądu Nuj#ryższega) raba Karna z dn. 0]ipca i977 r. v KIŁ żlor7e. OSPilCA 3/79. puz.
5 f. s. 129- 136. ' '

Gjo$a Ar. Sośniuk8 dQ cyc.
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dzialnclści. WvBtępdt! tu tzw. legalizacja ryzyka w spot'cie zaPóR-no ze strony
prawa jak też ze względu na jego akceptację przez zawodników. Odpowiedzial
ność Organizatora będzie nahmiast miała miejK:e wtedy, jeżeli dopuści się on
niedbaktwii w tym zakresie lub też przygotuje trasę w taki sposób. że zan odrti.
cy będą zmuszeni do podjęcia nadmiernego ryzyka, np. niebezpiecznej jazdy.

Pi'zedBtawiony H lżej problem nie wyczerpuje jednak całości zagadnienia
Obowiązki organizatora polegają bowiem i'ównicż na odpowiednim przygoto
wdniu sprzętu i urządzeń niezbędnych cUa dunaj dziedziny lub dyscypliny spor
tu. Nic dotycza tojeclnak sprzętu oddanego dn dyspozycji zawodnikil przezjegu
macierzysta klub sporów y, któż' odpowiada za stan techniczl)y i bczpieczeń
sbwojego użytków:mia.Ih' związku z Łym obowiązki nlró\vno organizatorów jak
też klubu sportowego xs' zakresie jakości i stanu sprzętu technicznego muszą
być tym większe. im więc(szc jest r) zyks niebczpiu)zeństwa dla żyd:Ł i zdrowia
aawodnilca, łączące 8ię z danądziedzbląlub disc) pilna sportu . Obowiązek Hale
żyto dbałości o stan sprzętu i urzi\dzeń jast jednak taki sam niezależnie otl
rodzaju dziedziny lub dl'scypliny sportu, jakkolwiek różne są czynności tech
nicznc związ:żne z utrzymaniemi konLroląjakości pclszczególnych rodzaj(lw sprzę
tu (np, nakazano przez producenta)n. Jest to o tyle isŁtltne, że zawodnik. który
godzi się z r):ęykiem wystapienia wypadku oczekuje jednak od organizatora
zan wdów oraz owego klubu położenia najwyższej shranności w tym zttkresie

W związku z omal ialiym problemem ryzyka zaznaczyć należy. iż nn organa
zatorzc spoczywa również obowiiłzek niedopuszczenia do udzialu w zau,odach
owbH która nie spelnia określanych krytcrióxx' (wiekowych. zdrowotnych oraz
w zakresie posiadanych \umiejętności ]ub kwalifikacji). Nieddożenie tutaj Hale
żywej starminości również może stanowić podstawę odpowiedzialności karnej
luh cywilnej organizatora oraz klubu sportoxNego, a zwłaszcza osoby, za którąon
odpowiada, mianowicie trenera. To on bowiem jako sprawujący bezpośrcclnią
opiekę nad zawodnikiem, decyduje o możliwości jego udzialu przez niego w za
wodach. Na i)im też spoczywa wzmożona odpowiedzialność wynikdąca z posia
dania określonej wiedzy fachowej i związanej z nią zdolności przewidywania
następstw własnego zachowania". \A' związku z tym ma on obowiązek w przy
parku stwierdzenia, że zawodnik nic spełnia określonych kryteriów' zdron'ot-
nycll potwierdzonych opiniąlekai'ską, nie dopuścić go do wzięcia udziału w imprc

W)vok Sądu Najw)ższcgo ICiA z dniu 21 ITlaja 1981 r. lv CR ia2/81- ospiKa l--e/8ż, poz
119. s. 265---269. G,Iden Z. Bonn zcz)-ll. wrkorzlntJnufanp w klubach $portonlTh 8przęc nlu3i odda
siadać przepimm '"wartym w mzponądzeniu ]ŁHdy hlini8tl'Ów z dnia 10 Mem'ca 1997 r. w $pi'a
wiu zu8ud i tuba uphiiowQnia \lraąd,"ń 8portuwych i Sprzętu $pDrUlwcgo pod względem ich zgon
Rości z so mnRnniami bezpioczcń t\bai higieny użytkowania ol'az kornrstunin z nich przez u90by
niepelno$pranne(1)z. U. Nr 63 poz. 39Ó}

n l)o trcnevńw. inRtrukUrón oraz menedżerów ndnQl$i $ię zarządzenie PruzosA UKFiT z dlŁin
lipca l!)07 I'. w sprawie kwulilikncii. stopni l tytułów znwadowych w dziedzinie kultury nizlcznei

di tabu ich uzyskiwania {)[.P. Nr .15 poz. 445)
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zielul} treningu. Również w sl'turcji, gdy zawodllik zgłasza trenerowi niedyspo
zycję zdrowotną, a nie ma możliwości zasięgnięcia opinii lekarza. trener powi-
nien zwolnić go od zan'odór lub treningu, Kd},ż w przeciwnym razie może h
spowodotx aćjcgo odpowiedzialność na podstawie art- 41ó k.c. a zatrudniajqccga
go klubu sportowego na podstawie arŁ. a30 k.c.ZS z tytułu wyrziłdzonej zawodna
koni szko(]y

Obowiązki organizatorów zawodów sportowych nad wodą
Inną specyfikę posiadają imlll'ezy organizowane nad ot)szatani wocln\,tni

W odróżnieniu od zawodów w górach, organizacja imprezy nad wodą w ymaga
od orgaliiztttora przede H uzystkłm zapewnienia większej liczby osób upmwnir}
nych do udzieliinia pomocy uczestnikom. Szczep(3łou c obowiązki organizatora
takiej imprezy okreś]a $ 2 załącznika nr 7 (]o rozlJorządzenia Rady )lini8trów
w sprawie określenia war\uików hezpiwzeństwa osŁit} przcb)nwającDc}) w górach,
pływająt:ych, kąpiących $ię i uprawiają\c;ych sporty wodne. ]Vlusi on również z:l
stosować $ię do postauow'ień zusa art) ch w cyŁaw;mych wcześniej aktach. a mia
nosicie w rozporzĄclzertiu htini8t.ra Zeglugi z dnia 12 lipca 1968 r. w sprawie
bezpieczeństwa morskich st.atków sportow'ch(Dz. U. Nr 30, poz. 202), razpo-
t'ządzeniu blinisLra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 października 1991 r. w spra
wie określenia zasad kol'zostania z wód granicznych oraz uprawiania turysta'ki
w streHle nndgranicznej (Dz. IJ. Nr f)3. paz. 416) oraz zarządzeniu Przed,odni
czącego GKKFaT z dnia ló września 1965 r. v sprawie uprawiania żeglugi przez
Latki tuiy8tyczne i spurtclwe na ŚrÓclląduwych drogach wadnycłi(b{. P. }qr 53

poz. 279)30.

Organizator zgodnie z przepisami z:iwartymi w zał:Łczniku nr 2 do cyt. roz
porządzenia Rad) Alinistrósv musi spełnić wszystkie warunki jakie zostały okre-
lclne u' zawiadomieniu o imprezie, a ponadto mii obowiązek przestrzegania
dnośnych przepisów związ: n} ch z organizacją imprez", a zwłaszcza zalew

mienia odpowiedniej opieki mcdS'cznej:' oraz powołania kierou'mika itnprezX
któremu powinien udzielić n szelkiej pclmacy, pt'bede wszystkim xv zakrwie za

Wb'rok Sądu Najwriszcgu z di}.iż5 kwietnia 1973 r. T CR 306/73. OSNCP z/y4 lmz. 34 :
n Zgodnie z trm Harządzuniem s atkienl takimjestjachE motorowr i ża !nw): )ódź wioglur$ki

ijak ora;i jnn) nhiekt z wluHnym napęClcm lub bcz napędu
Jeżeli w danym wypadku przepisy wymagają uzr$kaliu zgody nn organizacje imprenr. nrFa

n)zaba RE090wŃc du tych wl'migów powinien m'racje biĘ do odpowiednich organów z wni03kiei
wyrażenie takiej zgody. 'Jbn obowiązek nakUdu nn organizatora itnprezr na wodach ślódLądc
).cjl $ 18 znrządzellia Prze\i'odiŁicząwśu C}KKFłT. na podstawie którego n& m najmniej lt) dn

l>rzcd impreza lnn un n)' ta.pić z wńoskiem o wydanie ZBznQlenia do właściwej administracji że
glugonej, kura \i)daje takie zezwolenie w porozumieniu z administracją drób wadnvclti Aln u
ównież powiadomić(nIlU. 5 dni przed imprezą) właściwy miejswwo organ Poiicji

Niezbędne minimum w tym Zakresie ta pielegniukn z aptemkq pietwsmj pomocy.
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pełnienia bezpieczeństwa. OI'ganizaŁor nla ponatlto obowiązek przy organa
nacji imprez żeglal,skich oraz innych, npi. spływóv kajnkowl'ch*'. sprawdzenia
już przy przyJmon'aniu zgłoszeń, czyjednostki pływające, ich kierownicy i człon
kawie załóg odpowiadają vyinog{) m, które zostaly ustalone dla danego rodza
łu imprezy w odniesieniu da dokumentów statku, jego wyposażenia, kwalibl
kiicji załogi, oznakowania, itp. Kierownikowi imprezy. jako osobie tldpowie
dzialnej zn jej s])jawne i bezpieczne przeprowadzcniei organizat.or powinien
oddać da dyspozJ'cji niezbędne środki techniczne. statek kierownika i st.utki
raton nisze(proj' imprezach ż.eglarskich) oz'az udzielić informacji o aktualnej
prognozie pogody i sposobie zabczpieczania($ 2 pkt 6) Prus'shguje mu i'ów
wież prawo odroczt:nia, przerw'ania lub odwołania impt'ezy v sytuacji, gdy po
tNstaje niebezpieczeństwo dla uczestników. Do jego obowiązków nilleży także
opracowanie i praGI(itzanie uczestnikom instrukcji o zabezpieczeniu grass'"
sprawdzenia sposobu jej zabezpieczenia, ustalenie sposobu rejestracji jedno
stek pływających, vypłyu ającl'ch i powracających oraz omówienie kwestii bez
pieczuilstwa z kicrnwnikaini jachtów i ekip oraz trencnlmi instrukcji żeglugi
Kierownik imprezy może sw zn'jązku ztym zażądać od organizatora,}t:żali tlzna
to za uzilsadnione, większego zabezpieczenia, zwłaszcza w przypadku nicka
rzysŁnych wai'tmków :ltmoslerycznych lub ze w'zględu nn stopień wyszkolenia
ezestników. Należy t.u padltreślić. że omawiane przepisy nadająkierowniko

wi imprezy \lprn\vnienia dyscyplinarne zarówno s' stosunku do jaj uczestni
ków, jak i wobec członków kierownictwa imprezy, obsługi oraz kierowników
statków ratownicy) ch. jako wynikające z zasad zwierzchnictw:l służbowego
Jest on ponadto upoważniony do wezwania i przyjęcia pomocy- jeżeli uzna to
za niczbędnesb.

Minimalne zabezpieczenie imprezy -- za wyjątkiem regat żcglarskich --
stanowi jeden statek raban niszy na każde dwadzieścia jachtów. przy czym za
takowy indie być również uw ażany statek kierownika imprezy. Jeżeli nato-
tniast impreza jest zorganizowac:t dl& osób(kiuowników jachtów), które nie
posiaclająuprawnień żeglarskich. \wówczas jeden statek ratownicza musi prze'
padać na dziesięć jachtón. Ponadto zarząd okręgowego związku żeglarskiego
może zezwolić, aby na terenie jego działania impreza (z wyjątkiem treningów
i regat) była zabezpieczone przez szalupy wiosłowe lub jachtu żaglowe w po'
danej wyżej ilością'

imprezami 8parbnwymi Eą regaty. zawody. natomiast im])mznmi turystycznymi 5Ą Bpł 'w
nu imprezy. które grodna,n co nnjmnicj 3a knjatów lub io inllych st.atków turystycznych nn

kreślonym odcinku drogi wodnej. bądź Leż WXlnagają cznsnwego Ograniczenia żBg]ugi($ ]B ust. 4
B znrzqdzenia PrzGw-u(h)leżącego GKKFil).

Od uznania kiorun mika zajeżr czr dakonn tego w normie ustnej. czy pisemnej.
zaciągając znbnwiącanie z ngo tytulu dziala an jako pełnomocnik organizatora imprezy

H' aednosEki t.tkie powinny być obsadmne przynajmniej przez dwie osoby z uprawnieniami
Flarzn juchtowcgo.
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W prze'parku regat żcglarskich Gachtów mieczowych t desek z żaglcin) \yjr.
nagnn) jestjetlen statej{ ratowiliczyorazjeden dodatkowy w zależności od miej

sca regat i Jiczl)y jednostek:
Organizatorzy mai'plonów pływak:kich33 z ]wlci sil zobowiązani zapewnić

udział zespołu rntowniczego d)-sponujłKego łodzią motoiow,ąw, a każdemu za
n odnikowi asekur:icję ratllwnilca n' łodzi wiosłovej. linie imprezy pływacltic
u'maBają zapewnienia dyżur'u lekilrza. ca najmniej dwóch ratuj ników oraz co
najmniej dxvóch płetwonurków. jeżeli głębokość wody przekracza 4 m lub gdy
Jest ona ilieprze racz) sl

Przedstawione obowiązki organizator'ón' itnprez lub zawodów organizowa.
nl'ch w górach i nad wodami w' zakresie zallewnienia buzpieczeństn a ich uczesL-
nikon} nie wyczerpująjednnj{ calclści problemu. Szczegółowe przepis) z tej dzie.
clziny miesza:z:t sil: mowi(!m v v} dani'ch przez właściwe llolskie związki sportó.
.ve regulitminach, clo która'ch zresztą odwołują się omówione wyżej akty norma
Ływnc. Regulaminu, te zawierająjednnk t)a rdzy szczcgólawe postanowienia, zresz
tą w dużej mierze o charakterze Lec:hnicznym, dlatego ich przytaczanie cuuj
mijatnhr stę z celem

Obowiązki organizator'ów imprez masowych

Problemat) ka ta wl'mega osobnego paLI'aktownniii zc względu na jej specy-
fikę zasadniczo odbiegające od z;igadnień wl:żcj przedstaurionl'cb, jak i z uwagi
na odrębną regulal:ję praxx'ną. \Xrioclacą t'olę bowiem w tym zakresie należy przy
pisać u t.Rwie z 22 siell)nia 1997r o bezpieczeńst\b ie imprez masowych (1)& U

1997 r. Nr 106. poz. 68 iz ]$)9$r. Nr 106, poz. 668). Określa ona warunki
bezpieczeństwa itnprez mastlwych, tryb xso'dan-ania zezwoleń, zns:ldy odpowie
]ziahlości arganizatai'ów' jat też uczcstllików imprezy Należy zaznaczyć, żc
ustawa ta n'i'az z innymi :aktami, jest wl:ltikiem i'atyfikacji przez RP w 1995
roku Europejskiej Kong'uncji spot ządzonej w Strasburgu dnia 19 sierpnia 1985r
w sprawie przemocy i ekscesów' wiclzóu, u, {:zabic imprez sportowych. a w czcze.
g(31ności meczów puki nożnej (Dz. U. z 1995r. Nr 129, poz. 625 i poz. 62(i). Jcj
celem jest zapał)ieganic oraz konta'ala przemocy i wjt)rysów kibiców M czasie
trwa1lia imprez sportowych, zwłaszcza takich, w- ramach któż ch ]lależy się spo

Ustnwadnnca ojEreśli) Lrzyab znry regat. nlinnan'icie: 1. wo<lł'śródlądowe. 2. Zatoka I'ucku
zalany; \\5śiany i S:nzeciiSski. 3. Zatoka Gdańska. hlarze ilnltrckie. oraz liczbę l)tywającrch po
n-$kazun)ch wadach jednostek. nu które przrpadnć musi jeden dodatkowy statek ratuwnicz)-. Dja
jack)ców w) nosi ona odpowiednio: 2$. 2'], 1S, nntamianc djn derek z żaglem odl>oR'iednio: 40. 30. 30.
Nic just wymagane zabezpieczenie regat morskich jachtów bnlastowych.

hlaratonjŃywucki pQjegs nR przepłFi\leciu palną 3-kilumeLrowegQ odcinka($ 13 ust. 3 cyŁ.
rozporządzenia RhE)

n Skład ze8lnłu ratowniczego: loknr2: Star z) rnLQwnik. 2 pletwanurkÓw($ 13 u$t.. l rozpo
dzenia RXD.
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dziewać wystcŁpicnia różnego tBrpu ekscesów. Kong'endu jako akt pra\va mię-
dzynarodowego ma z& zacLanie koordynację i jeclnolitość dzidań podejmowa
nycłl w poszczcgliln) ch państwach -- stronach konwcnqi. jak też stara się uła
twin wspóbl'acę między'narodową u, tej dziedzinie. Skierowana do parlamt:n
tóxw poszczególnych państw' z z ileceniein w'dania odpowiednich aktów pniu:t
wewnętrznego, zobon'iHzuj:Łt;ych oi'ganizacjc sportowe, kluby, właścicieli obiek
ńw i władze loltdne do podjęcia odpoB iednich kroków w celu zapobiegania prze
mocy i eksccsom potlczils imprez sportoxóych'o. Chodzi Cu przede wszystkim o dłu
gołalow,e clziałanin polegające na właściwym rozplanowaniu obiektów, i'ozdzic
leciu paszczcgólnych sektorów. dl-óK ewakuacji, użycia do budowa' i wyposaże
nia bezpiecznych materiałósN. skutecznym systemie informacji dla publiczności.
a także na podejmowaniu doraźnych kraków jak egzekwowanie zakazu oprze
dahl' i wnoszctnia na teren obie]ctu a]koho]u oraz niebezpiecznych narzędzi])a-
przez skuteczny system kontroli, jnk też zakazu wstępu osób, kt(;re są znane
jako potencjalni sl)ravcl' wybryków- chuligańskich. Tb ogólne postanowienia kon
n'uncji znalazly 3we oclzwńcrciedlenie w cył. xnryżej ustawie o bezpieczeństwie
imprez mźisowych. Nie dotycza onłi jedniik wyłącznie imprez sportaw},ch, lecz
odnosi si(p także clo wszystkich imprez o charakterze arcystl'cznym htb rozryw
kohl'm, ua których w- prix'parku stadionu lub o})taktu !iie będącego budynkiem
lub terenie. znnjauje Btę nie n)niej niż 1000 osób, nntclininst w prze'padku biali
sportowej lub budynku nie imniej niż 300 os(3b"

Ustawa ta dla zapewnienia bezpieczeństwa imprezy nakłada na jej orka
nizatonl szereg obowiązków'. \N pierwszym rzędzie zobowiązany jest un do uzy-
kania zezwolenia, co pozwala nfi ogólną kontrolę przestrzegania przepnów

ustawy oraz iilnycb pt'zez organy administracji* Organizator powirlien więc
najpóźniej na 30 dni przed rozpoczęciem imprezy wystąpić do wójta. barni
strza, prozy(]enta miasta. właścin'ogo miejscowo, Q wydanie zcawolenia na jej
przeprowadzenie. Zgodnie z ustaw ą do wni08k\t])owinien dołączyć: opinie wła
ściwych miejscowo komendantów rejonowych Policji, Państwowej Straży Po
żadnej, kierownika pogotowia ratunkovega, zawierające informacje o owen
tualnych zastrzeżcniach co dl] stanu techniczllcgo obiektu. przewidynŁ'onych
zagrożeniach i niezbędnych w związku z tym siłami(środkami) zabcztlieczajtŁ
tymi, opinię państwowego inspektora sanitarnego. graficzny Finn obiektu
(oznaczenie dróg dl& publiczności, ewakuacji, dojazdu dla służb ratoxŁ niczych
oznaczenie punkHw pomocy medycznej. lokalizacji hydrantów przewin'pała
rovych, razmiegzczeniu służb porządkowych) wraz z infonnacją o urządza

n Szerzej na ten Lemnt w; .Spod i prawo. Naruszenia porządku towarzyszące inlpreznln npur
[ou ym', pod rcd. A.J. Szwarga. WFdawnictwn PnznRń8kiB, Poznań 1995. nr

Spod jej przepisów wrl czonc sąjcanak impreza' z udzinlom dzieci i mlodzieżl\ rekrcncyj
działem gporLQwców niupulno$prawnych oraz organizowane w kinacll. traci'8ch. rilhurmu
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dach rejestrując) ch(obraz i dźn'ięk) przebieg imprezy. zainsLalowanl-c=h na
torcnio, na którym się onie ciał)} wa, Pllnadto powinien bvć załączoliy regula
min obiektu i imprezy' jej])rogram, informacja o l)i'zew-idyw:hej maksymalnej
liczbie \uczestników. wskazanie osoby Ł'eprezentujW:ej organizatora \Ą zajti'osie
zapewnienia bezpieczeństwa, pisemną instrukcję dotyczącą zadali służb po
i'z:Łcljcon'ch, zasada, post ęl)owada w razie powstania pożaru QUIZ polisę uhcz
pieczeniową potwierdzajit{ : zawarcie umowy ubezpieczenia od odpowiedzial

ości cywilnej za szkody nO'rządzone uczestnikom: Jeżeli impreza ma się od
być na terctnic zfirzi\dzan},m pi'zcz Lasy Państw'on'e. pal'k narodowy htb kraje
brązowy, rów niej pisemną. zglltlę kier(lwnika tych jednostek. Don'cz); to też
])rzcprowa(tzani:t imprez w strefie nadgranicznej lub na terenach znajdują
[ll'ch się w zat'Bądzie jccLnostek OŁ'ganizacjon. -ch )ministerstwa Obr{)ny Nina
rlnwcj. W tylu pi'wypadku należ) dołączyć informację o pow;adomicniu włości
wych tniejscowo kainendanŁa odcJziału Straży GI'anicznej lub dowódca' żan
liirmcrii Urojskowej. Decyzja administracyjna w tej sprłiwic powinna bl:ć na
tomiasl w\,pilna w terminie 1+ dni ocl złożenia wniosku. Taka farmy udzial:t.
nia zezwolenia oznacza. że służy od niej odwołanie do samorządom'ego kole
gluin oflwoławczcgo. W przypadltu natomiast impt'ez przept'ow-a(!zurych prztlz
tego walnego organizatora \\' tych samycll abiclttacji i odbywających aię czę
cien niż dwa razy w roku !ub dln która'ch opi'acou ano terminal'z, udzielone

zezs'ocenie może ol)ejmow al! w.sknzaniŁliczhę imprez n' oki'ecie l roku. W każ
dym z wyżej WQ'mienionS'ch prz) padków organizator m:l obowiązek powiada
mić 14 dni przed impi'ezą właścin-l;chjcamcndantńw I'Qjanow},cjl llniicji, Pnll
stwowej Stl'aży Pożarnej, pailstwox 'ego tcr(:noxN'cgo inspektora sanitarnego
u],az kiernwnilta pogotowia ratunkowego o pi'zewidywanej muksl'młilnej licz
bie uczestników, organizacji, liczbie i oznakowania pnlŁ:ow nik(3w pllrządl(a.
w).ch oraz wskazać osobę reprezentującą orgaMzatora iw jego imieniu odpo
u,iedzialn:t za hczpicczciistn,o

Oprócz spehiienia warunków daEI:czzLcych tzw. biernego bezpieczeństwa or
ganizator llawinicn zapewnić pomoc n)edyczną, dojazd dln służb ratownicza:ch
i policji oraz obecność n'łasnych służb porządkowych. Ogólne w,},nogi w tl'tn
zakresie winny hyć dostoson'anc do speqńki danej imprezy i uwzględniać ewen-
tualne zagrożenia cUa jej uczestników. Powszechnie wiadomo, że stosunki\x'o
największe niebezpieczeństwo znlązanejest z rozgrywkami piłki nożnej i haka
jowyrni. Stwierdzet]ie to możni] oprzeć na podstawie aktów normatyn nych, n któ.
rych główny akcent został położony na zabezpieczenie tego tyglu imprez. lch
organizator jest zobowiązany do ścisłego współdziałania z policją, z%'łaszcza
w celu określenia pon'zebnych sił i środków- na zabezpieczenie impl'ezy oraz do
przeciwdzialatńa ewentualn ,rn zagrożeni(im. Ustaw a o bezpieczeństwie imprez
masowych w tym celu nallłada na organizatora obaw'iczek zapewnienia oclpo
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u icdniej ilości osób służlJy lJarządltowej i informacyjnej". Pracownicy tych służb
mu$ząbyć w'laściwie oznakon'ani, wyposażeni OI'az tozmieszczeni. Sposób Dana
l(awaria powinien być jednolit)\ umożliwiać:łc:y identyfikację. n każdy porząd-
Itowl' powinien mieć identyńkator zc zdjęciem i dimymi osobowymi. Oi'garliza
tor posiada również pr;lwo do utrwalania przebiegu imprezy a zwłasmlzn zl
chora,ania się osób za pomoczŁ ural\dzen Ł'ejestrujących obraz i dźwięk.

Działania służb porządków,ych zostaly szczególox -n uregulowane w rozpo
rządzeniu Rady lvfinistińv z 10 marca 1998 r. w sprawie szczegółowych wat\Jn
l(ów i sposobów działania służb porządków) ch organizatora imprezy m:isoweJ
(Dz- U. z 1998 r., Nr 32. poz. 169). [)a podstawa\b-J'ch uprawniel] służb porządko
wycłt należy- wynikające z ust.an' o bezpim:zeństw-ie imllt'ez masowych i cyt
rozporządzenia prawo spi'awdzenia czy dana osoba jest uprawniona do wejścia
na imprezę, oraz możliwość ustalenia j€j tożsamości przez w)-legitymowatlie,
dja $tw ierdzenia czy nie figur'uje ona R' rejestrze praw'omocnych orzeczeń $:łdu
zoboxviiLz\ljł c) ch ją(]o pllwstt'zl'mania $ię od przebywania w miejscach pl'zepro
vadzania imprez masowa,ch oraz pniwtlmllt:nych orzeczeil kolegiów clo spl'an'
wykroczeń n ukaraniu knr&Ł dodatjiową znk&zu wstępu na imprezę masową
\N celu odsunięcia bowiem od udziału w imprezach osób, które swym zachowa
niem stwarzały zagrożeń\ie dla żl'cia lub zdrowia lub rażąco nar]Jszyły' F]!gul;]
min impreza\ bądź tcż dopuścili sic wybryków cjlulig;lńskich i zosŁilły ukarane
plan'c>mocnymi orzeczeniami stn'orzono Centralny Rejestr Zakazów \\wstępu na
Imprezy hlasasvc prowndzon},m przez Komendant:i Głl3wnegt} Policji. Z03tał Ol\
przygotowany na podstawie mzporządzcnia htinistra Spriiwiedliw(mści z 21) kwiek
nia 1998r. w spl'anie 8zczegółanQ'ch zasad i trybu {lokonl'n ania wpisótx' do PH)
wadzonego przez l<omendanta (Równego I'alicji rejestru plan'omocnych OI'ze
czen o ukat'aniu karą dodatkową zakazu xv8tęp\t na imprezę masowąi prawo
mocni-ch ot'zeczeii zobowićLzujących do powstrzymania się od przcbyw-ania
w miejscach ])rzcprowadzanin imprez masowy-ch oraz $po$tlbu prowadzenia re
jestru(Dz. U. z 1998r Nr 62, poz.397).W myśl posLanowieil tego i'ozporządzenia
sądy kmne i kolegia do spraw wykroczeń zobowiązane są kierou ać do rejestru
zawiadomienie o zakazie wstępu na imprez/' w przypacUm wydania takiego

orzeczenia niezwłocznie po jego uprawomocnietliu. Zawiadomienie usuwa się
z rejestru po upływie tenninu na jaki został oi'leczony zakaz, a w ])rzym)adku
nieletniego po ukończeniu przez niego 18 1ut) 21 1at, gdy wobec takiego sprawcy
orzeczono środek w},chovas'czl' w postaci powstrz},mania się od przeł)ywanin
w określonych śroclowiskt\ch lub micjscach4s. Zawiadomienie jest I'óu nieś usu
wang z rdestru w razie zatalxia skazania w drodze łaski lub na podstawie iinne

PrzńmujĄC przelicznik [o porządkowych na knżdlch s(](i uczeshlików i CQ najmniej ] i>o
Ądkn"a' na każde na5[ępne 100 o$ÓI

hart. fi pkt. 2 ustawy o ]loxtę])ownniu n Sprawach nieletnich - r)z. U. z11)82 r. Nr 3$. poz. 228
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$tii, a także w pi'wypadkach przywróŁlenia termin\i do zaskarżenia orzeczenia
stanowiącego) podstawę rejestracji, jego uchylenia w trybie kasacji bądź na sku
tek wznowienia postępowania oraz uztlnnia go za nieważne, a także śmierci
osoby ukarancj i uchylenia środka sv'ychow awczcgo przed upłyxvem terminu

Służby pot'ządkow e majiŁ rón'nici pi'awo przeglildania zan'artości bagaży
oraz odzieży osób w'chodzącycll na impreza' w przyp)adku podejrzenia, iż wnoszą
rle zabronione przedmioty niebezpiecznejak broń. materiały wybuchowe, środki

pin)techniczne, środki odurzajłłcc, alkohol". I'i'zeglądanie bflgażj' i odzieży po
winna być jednak dogon:inc przez prze'najnuliej 2 prac:ownil(ón służby poi'zątl
kowal n sposób możliwiejak najmniej naruszający godność ludzkąi inne dobra
osobiste danej osobe a przeglądanie odzieży powinno odbywać się przez pni

a.mika tej samej plci co osoba ]to)\ttolow.iu)a. Czynności dotyczące przegląd;ż
nin bagażu, odzieży. ustaw ania oraz zatrzymywania i sprawdzania posiadania
przedmiotów. niej)f:zpiccznych pt'zez osobę ujętąpowbiny być udokumłlntowanc
notnLkł{ służbom'ą przekazania organizatorowi lub zn pomocą kameDC Dowody
Łe powinny być na żądilrlię przekazane policji

Służby porzetdkow c mają obowiązek nie wpuszczenia na imprezę oslll] obję
tych nakazem u-stepu lub zobowiąaanych do powsti'zymailia śię od przebywania
na itnprezach oraz osób, które nic! zechcą poddać się kontroli bagażu lub gdzie
ży. ]Vlają także obawa:czek usunięcia z imprezy osób nic uprawnionych do pi'zt!
t)ywania na ilnt)rozie, zakłócającX'ch porządek, a także ujęcia i niezwłof;zncgo
pi'zakazania policji osób stwnrzajiŁcych swym zachowaniem bezpośrednie za
grożenie alla życia i zdrowia. bądź chronionego mienia. W tym celu pt'aco\ynik
łużby poi'ządkowej, jeśli jest także pracownikiem agencji ochrony. może uhrć

siły fizycznej na zasadach określonych w ustawie z 22 sierpnia 1997r. o ochronie
osób i mi(tnie (1)z. U. z 1997 r., Nr 114, poz. 740)". Osobie zatrzymana powinna
zostać poinformowana o przyczynach ujęcia. Należy również sprawdzić czy poi
siada unii przedmioty niebezpic:cene, które po odebraniu winny b},ć pl'zekazane
policji. W razie jednak nieskutttczności działań służb porządkowych])owiaclo
miary przez ich pracownika organizator posvinien w) stawić niezwłocznie do
policji o udzielenie polnocy. Daje się tu zatem zauważyć xx):raźn) podzia! zadań
oraz terenu dzialania pomiędzy- służbą porządko\Ł ą organizatora & policją. N'a
służłnlch pol'ządkowy-ł:h spoczl'n'a bowiem obowitŁzck podjęcia pierwsi) [:h dnia
łań w celu eliminacji z terenu imprezy pojedynczych osób stwarzających zagra
żenia swym zachow:dniem, nzLtomiast policja podejmuje interwencje w razie

$ 5 K$t l rozparządnenia Ministra Spraw Wewnetrznych z ll maja 1983 r u sprawie znsnd
trybu postepowania w razie }oszanin napojów alkoholowlcłŁ nu terenrobjete zakazem ich wnc«
etjia Dz- U. z is)83 r. Nr 2Ó, paz. 1(]5

ZgExlnie z art. zs uut. 2 ure. ustawy osoba paaeimujKcn takie dzialania powinna posiadać
iiccncje pracom-linku auhmny fizycznej. smzugółowe uprawnienia pracownika ochrona zawarł q
bv rozdziale 6 ustawy(art. 36 -- art-+2>
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poM'ażniejszych zagrożeń, gdy działała służb porządkowych okazują się nic
wystmczaj:łce. I'onadta do polhji należy zabezpieczenie porządku przed impre
ząi po jej zakończeniu także pozniej terenem, a więc na drogach dojścia, dwór.
cech. v środkłlch transportu ltp

Dodać należy, że na praltow nikach służb pol'ządkowych ciąży także abowią.
zek udzielania pierwszej pnmoel' medycznej (w ramach dostępnych grad
ków i w ZE&rcsie posiadanej n'iedzy) osobie zatrzymanej, któril ma widoczne ob-
t'ażcnia ciała lub stl'aciła przytolmlość. Pracom'nik powinien wówczas z wlasnej
inicjat) wy niezwłocznie wezwać pamac medyczną, a ponadto winien co u(:z)-nić
również na prośbę takiej osoby. Dalsze wymogi związane: z bezpieczcństwen}
imprez milsnwych wyńl(ajłŁ natomiast zinnych norm plan'nych, jak chociażby
prawo budowlitne w kn'estiach dotyczących projektowania, wzntlszenia obick
tów takich jak stadiony. hale sportowe, itp. W szczególności powimiy bl'ć one
wznoszone zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, posiildać odpowicd
nie drogi e\x akuacji, niezbędne wyposażenie w urządzenia przeciwpożaroxNe,
sanitarne. itp. i uwzględniać specyfikę danego obiektu. Podkreślić należy; że
materiały użyte do wykańczania powinny zapobiegać rozprzesti'zenianiu slę
)gala i nie powinny wydzielać trujących gazów w- wysokich temperaturach, sto
sou nie do Rozporządzenia hlini8tra Spnlw Wewnętrznych z 3 listopada 19921
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, iniwch obiektów budowlanych
i terenów(])z. U. z 11}92 r. Nr 92, poz. 460)

UrziŁdze1lia oraz sprzęt sportowy. będące w wyposażeniu obiektów, poqvinny
odpoxx'iadać wymogom bczpieczeństw ai higieny użytkowania zgodnie z wyda
nym na pcldstawie ustawy o kulturze ńizyczncj Rozporządzeniem Rady IVlini
stlńw z IO [;zerwca 1997r w spnlwie zasad i trybu opiniowania prqektów urzą-
dzeń sportowych i sprzętu spał'towcgo pod względem ich zgodności z wymaga.
mami bezpieczcństw ai higiena' użytkowania oraz korzystania z nich przez o o
by niepełnosprłlxvne(Dz. U. z 1997 r. Nr 63, poz. 395), tzn. posiadać pozytyM tln
opinię odpowiednich OI'genów w tlparciu o ]'o]s](ie Normy lub WD'mngania doty-
cziFe projektowania i ttżytkownnia urządzeń lub sprzętu wydano przez upo
u ażnione organy i instytucje krajow e lub na podstawie postanowień organizm
cji międzynarodowych bądź rcgionalnl'ch.

Tak zatem w ogólnych zaró'fach przedstawia się problem bezpieczeństwa
w dziedzinie t\uystyki kwnlinlkowanej, rekreacji duchowej i sportu w świetle
przepisów prawnychi lqa podstawie przeprowadzonych wyżej rozważali należy
stwierdzić, że prawo przyvriązuje ogr{)mną R-agę do tych zagadnień. W} razem
tego jest szereg postara\siec zan'artych w ustawie o kultLtrze fizycznej oraz
w wydana ch nf] jej podstawie aktach norm:itywnych. Dotycząone przede wszyst
kim oclnośnych obowiązków organów, administracji rządowej i samorządowej
raz osób nlzycznych i praswnych prowadziUych działalność w dziedzinie kult\t

ry fizycznej i turystyki. a pod względem przedmiotowym -- terenów górskich
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leżEFych nad wodami. jako związanych z największym ryzF-kich dla tluystów
i osób uprawiających daną dyscyplinę sportu lub rekreilcję i'uchową. Szczególne
kompetencje w nlkresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym
w gól'ach, pł) wa]ącyin, ką])iiLcym się i uprawiiając) m spot'ty wodne przysługujił
w m)-śl ustawy o l(ulturzc 6zycztlej oraz iozporzĄclzenia Rany blinistrów z 6 main
19$)7 r. spccjajistyczny'm organizacjom ra;owniczyin, a przede u,szystkim Gór
skiemu OŁ:hlltniŁ:cemu Pogotoxaiu Ratunkawemu i Tatrzaiiskiemu OcłitJtnitzemu
Pogotowiu RaŁulUowemu w' odniesieniu do gór oi'az \Xrodneinu Ocl\utniczemu
I'ogotowiu Racunkowemu w odniesieńti do terenów wodnych. Oprócz tego jed
t\ak obowitlzek ZŁlpcwnicnia bezpieczeństwa osobom przebywajiWym na tych ab
zarnch spoczj'wa na go.spodalzach tet'fanów, a więc orgiinach a(tministracji rzQ.

clou,ej i samorządowej, a także l:a dyrekcji park(3w narodowych oraz osobach praw
nych i wizyt:nnych prowadząca'ch w górach ]ub nad woził działa]naść w zakresie
kultury nizyllznej i turysta ki. Celom bezpieczelhatwn sług:Ł Leż drohiazgfiwc} posta
mowienia zawarte głód'nie w załqcznikach do cyt. rnzplrządzcnia, na temat wl'-
mogńw dot) czitc},cjl tras nat'ciarskich, szlaktlw turystycznych, impl'cz sportowlnh
i odpowietlzinlności ich arganizatol'ów. rtlukcjonowtlnia kolei linku?ych i wycie.
gów, zasad przestrzegania u niebezpieczeństwie w górach, n także wymogów, cto.
tl'czących kąpielisk i pływalni oraz imprez pływał:killh i maratonów])łlnvacllicl).
O30bną regulacją prawną objęte ]latomiast zostały imprezy masowe z uw'agi na
ekscesy zdarzające się w czasie ich trwania. Określenie warunków bezpieczcń
stwo takich imprez,ja](również zasada odp)w-iedzialnaści ich organizatorów oraz
uczestników zbiera ustawa z 22 sierpnia ]997 r. uchwalona w wyniku ratylikc
wania przez Polskę kanta'uncji strasbul'skiej z 19 sierpnia 1985 r., mającej na celu
przeciw'działanie pi'zemocy- i u,ybD'kota kibiców. Ponadto można tu również wyka
zać na saren dalszych norm, dot},cząc} ch takich obiektów, jak sŁaditlnl;. hale spor.
Łowe itd.,]ttóre stosownie do za\y art)ch w ou'-ch normach pi'zepisóu winny b) ć
wznoszone nie ty-lko zgodnie z zasadami sztuki budawlancj, alc także z \twzględ
mieniem wymogów bezpieczeństwa. Biorącjednakże pod uwagę całoksztalt])rzep
tawionej wyżej regulacji llran'nej w- omawiana'm zakresie. trudno powstrzymać

się od ogólnej refleksji. a mianowicie. że nawet najlepiej sformułowane nor tty
prawne nie są w stanie zastąpić zasad ostrożnego i rozsądnego postępowania.
zw łaszcza w obliczu zaistniałych zagmżeń

Safety in Qualified Tourism, Sport and Recreation
in Lan' Regulation

This article is concerncd with the most recenŁ illegal i8sues connwted with
safety problemu in the sphere of pby$icnl culture and tourism including mass
events This article discusses the powers of thc state administration aguicies
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and those of territorial sejf--goverment over thc economic suhiect th:it do dusi
Ross in the physical culture nnd tourism sectors, thc qualifications oflife-saving
agencies, and thc safety related duties imposcd on organizełrs ot sports and
tourism compctitions and events, as welt as privatc persona and legal parties
engaged in business in physical culture and tourism
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O ETYKĘ W TURYN'luCE

Kodejts Etyki u, Turystyce, ogłoszony pl'zez
światową Organizację Turystyki

Ks. ]l/ac:eJ OsŁrowshi

W ciągu ostatnich dziesiątek lat ollscrwos'aliśmy tworzenie przez między
narodowe i kl'ajowe oi'gilnizacjc rozmaitych dok\!mentów o normiiŁywnym cha
rakterze. Xłlteżą do nich nie tylko międzynal'odowe umowy. konwencje, dekla
racje, karty praw' ale także kodeksy zasad postępon'ania n' różna.ch dziedzinilch
życiai- Kodclcs etyki jako taki ma nieco odmittnn)- walii'. Umowa bądź konwen-
cja jest dokumctntcm zobowiązującym $Lron} do zachowania zasad pod odra
wiednimi s:tnkcjami prawnymi (zewnętrzna,mi). Kodeks etyczny odwoluje $ię
przede wnz} nikim 110 Kamienia. A zat.om stoi za nim sankcja naluu' we"'netrz
nej -- moralnej.:Ostatecznie apeluje on do doli'ej woli człowieka. Z zndowole
niem należy odnot.olać inicjatywa'ę hliędzynarodtjwej Organizacji 'huystyki
(WTO) sformulowania Ogólnego lCodeksu Etyki w Tura,stycea. Kodeks został
przyjęty podczas generabiego zgt'omadzenia WTC) xv Santiago de Chile. l paź
dziennika 1999 roku

Zadaniem naszego artykułu nie jest szczegó;ł(}wa analiza JŚodeksu Etyki
w 'nlrysLyce. Przekracza to zi'esztą ski'ainne ramy opracowania. Zainteresowa
ny może sam sięgnąć do tekstu, zwłaszcza, gdy będzie on opubjikowan} w jęzl'
ku polskim. Naszą intencją, obok zwrócenia uwagi na powsUanic tegoż doku
mcntu, jest wskazanie jego istotnych założeil i celów oraz wam)ści. Chcem)
nań spojl'zeć oczyma katolickiego teologa. mając oczywiście świadomtiść. iż nie

Papiwka A[radciliin [bu[ugiczn8 w ]Crakow e. u]. Kanonicza 23
Do tego rodzaju dukumcntów w obszarze mrDntlki naieżąnp. pKodek$ utlcziir plzcwodnikn

PTTlr. pnzylęly przez Komisie Ptzewodnicką zc iPI'l'K dn. 24-04.1999 r.. Kodeks nnniai-$ki. ZR
Lu-icrdzon) przez PZN. (}OI'R i lCQmi Ję lbrS8t) ki NnninrsKiej ZG p'l'l'K w maNiI 197Z r.

Autor posłużył się angiclskiin tekstem kodeksu. publikawanym na stronach \\q\l\r świata
wej Orgnniuadi a\lry$Łyki(Wnrjd Touri$m Orgnnizatiun). Dokument zaLrtulownnr jest .Global
CQdc ur Ethic$ for Tour ism'
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pow'stał on w kręgach Kościoła. Zwrócimy więc us ligę nn te kwestie, które wy
dają się bvć szczególnie w anne z puilkLu xmdzenia katolickiej etyki, nauki spo
łęcznej oraz pastoralnej {lziałalności Kościoła. Nie powimia też zdziwić krytycz
ne podejście, wyk:izqące braki ana]izawanego do](umcntu. Autor siedzi, iż \y ten
spasól) odpowie na wezwanie samych twórców Kodeksu do dyskusji nad jego
zawartościil i walorem

T\\ orzenie kodeksów resortowych -- odnoszących się do różnych dziedzin
żyd:i -- odzwierciedla poCrzelDę formułowania norma które kierow-ałyby społecz
nym życiem oraz budowały fasady godzin-l:gc}, odpowiedziabngo postępowania
w ramach wybranego zawodu b:tdź ]udz]dcj aktyw nośc:i. h](]wiąc jęz)-krem teo
laga. si\ tt} próby' rellekaji nad ludzkim powołaniem, którc} przybienl rÓżneJ.tkie
lcsztait].. Powołanie stanowi wezwanie ze st]nn). Boga, któż' ma wobec {:zł(]H,ie
ka swój plan. Zadanicin człowieka jest odczytywanie Bożego pon'kłania. Podaj
mujqc powołanie, człowiek także realizuje sam 8iebic, zdąży do s\s ego szczęścia,
a zai'azem ulcpsza tcn świat po myśli Tiożeji Sol)lir Watykaiiski ll powie, iż za
lanicm chrześc:ijan jest takie kształtowanie rzeczywistości ziemskich, by stosu.
wały się onc do norm sprawiedliwości oraz sprzl'iar praktS'kowaniu cnót. Szczc
góhym zaś zadaniem świeckich jest przepojanie kultury i dzieł ludzkicll warto
ściami moralnymis.

Turystyka staje się w azisiejozrch czasach mtl$owlm zjwsvibKiclrn. lCwusLie
z nią związane dotycząjuż nie tylko osób i grup przcmicszczających się z miej.
scn na miejsce, ale szeroko rozbudowanej, dynamicznie rozwijającej się gałęzi
przemysłu. zwanego przemysłem turystycznym(białym przemysłen}). Znad
gażowane są w nim rozliczne bistytucje i grupy br wymienić pl'zykładowo
biura podróży, transportowców, przewodników, hotelarzy. obsługę ośrodków'
rekrełiclyjnych, gasLronoinię, a]e także inwestorów tworzących inń'astru](turę
dla turystyki. Na dochody z turystykilicnŁ dziś znaczne grupy ludności, zwłasz
cza z terenów słabo \lprzemyslowionych i zagrożona ch bezrobociem. nr pew.
nym zakresie problem clotyczl' instytucji kościelnych zajmujących $ię ruchem
pielgrzymkowym i tzw. turyst) ką religijną(np. ośrodki pielgrzymkou'c, domy
pielgrzyma. duszpasterstwo pielgrzymkowe). Jak w każdej dziedzinie życia
rodzi\ się problemy, a także konflijct), napięcii] i sprzeczności interesósw. l oja
wia się zatem potrzeba ctycznl'ch unormowań, które uw zględniałyby spec)di
kę sytuacji. Rozwiązanie nie polega wyłącznie na fonnułowaniu resorton'ch
praw, przepisów bądź umów. Chodzi także o wskazanie człowiekowi wewnatrz
nych zasad, które będą stanow iły dlań drogę moralnego postępowania -- ja
sny i trwały- punkt odniesienia etycznych rozstrzygnięć. Ogć)tn) l<odeks Etyki
w Turystyce wychodzi naprzeciw rzeczonym potrzebom. Wracając do teolo

l€onstrtucja dogmat:
899 i 909.

KMciele. n 36; pQr. Katechizm Ku&jdu Katoljcldcgo. n. 89F--
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gicznegojęz):ka, ]nożna powiedzie, iż na swój sposób Kodeks naświetla drogę
powod;inni Ł złowieka. ujawniającą się w jego zan'odowej pracy tw órcy turysty
lci oraz u, cz:icie w.(}lnym

Z san'sfakcjątrztlba $twiertlzi€!, iż jellnit z inspiradi powstania Kodeksu byl
obradując) w Warszawie, jesienią 1995 roku. l liongres 'turystyki I'owskiej-Au
tor dnie.jszego artykułu uczestniczył w jednej z kongresowych grup rutJocz} ch
kancenŁrującej $ię na ,,Społeczno-kulLurowycłl i w){:howawcz) [=h funkcjach t\i
rystyki". Tam w łaśnie padł pastulaŁ etycznego w ychaw ania w turysŁyŁle. Z n i
fein sformułowano .,Deklarację Kongresu Tuł'l'styki Polskiej o poLrzel)ie etyki
w t\lrystyce"'. We wstępie do Ogólnego l€odeksu Etyki w Turystyce auŁurzy nłi
txiązują do pierwszego sputltania KorniLel.u Specjalnego ut\y'orzunego przez
tńrrO($ta mbuł 1997) w celu }'ednkdi )'zecmnego JŚodeksu, które odbyło się w lara
kawie, 7 października 1998 roku

Struktura dokumentu

\Arłaściwy tekst Kndclrs\l Ogóhlcgo bityki w' 'l\tq'stl'ce liczy zaledwie 10 ar.
lykulóu, u,nlz z pr('ambulą. l(ażrly z artykulow zawiera l:iljm paragl'arów. Jego
objętość powiększono przez dodanie wstępu i ilneksów- Nic zmienia to faktu, iż
dokument jest bat'dzo oyntetycany

Wstę]) przypomina pokn$tm his arię powstaniu l<ndeksu. NiejesŁon dzielem
wąskiej grupy ekspertów. jak choćby' wspomnianego już Komitetu Specjalnego
l(omitet był raczej ,n$pałem gl madzqcylu uwagi i i'ecia$ującyn) zawm'teść doku
mcntu. :lbkst powstał na podstawie m.in- szkicu menel'alnega Sekret:l!'iilLu WTO
sugestii innych oi'gadów i konstllLacji członjców XN'TO ot'az szeregu instytucji re.
pi'ezentujących św-iat Lur} styki. \X' pre:lmbule piiwołano się na pi'zl'najmniej dzie
więtnnście różnych dojaimcnońw o światov) m znaczeniu, a odnoszących się \N ja
kimś su)pniu do spraw tui ysWki. 'lk'órcy nie uzllali Kodeks\t za ostatecznie za
tnknięty. W aneksie w) nlżają intcndę jego tlzŁlpcłniania i \tdoskonalania

Preambtiła do Ogólnego Kodeksy Btvki w 'l\iryst]'ce w)I'aża ])rzeświadcze
nie, iż tura-styka jest {lziś jeclnyjn z powszechnycll alan'isk zasacłniczo wpływa
jąc)-ch nn lutlzkie życie. czy to w mikro czy w makro skali. U'nosi wcń spccl:acz
ne wartości. Przydęcic])odst.an'on ];ch reguł i zasad etl'cznego postępowania
wskaże wszystkim tworzćŁcl'm turysta,kę w'łaścin'e drogi pascęjJowania, a w kon
sekwencji przyczyni $ię da lepszej realizacji prawdziwych celów turystyki i jaj

Grupa IVw])ui)kac 7sJ'un }ulow-uŁu postulat;.NaluŻ} piłLiooprncownC kodclcb etyczny w tu
HĘ,ce. Doba'tn wstępem do Lego zamierzenia będzie prz)lecie ..Dekinrncji a pntraebie gtlki u Lu

ystrw" jako uaicjnlneFn dokumentu ]Con$re$u 'hlq-styki Panskiej". Konpe$ 'hlrystyki t'owskiej --
l\uj'st)kn szansą rozwaiu kraju. Nfatoriałl' podstawowe. Warszawa. 6--a liscol>ada i99s r.. 8. 178
Na $. 179 zainicszczotiy jest tekst rzmzunej auklnrEcji
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promocji. Uczyli ich nn odpoxańedzidność. karą każdy z nich jest 1la swój slln-
sób otl:trl:zony. Pomoże Leż w prawidłow) m zharmonizow:inic działalności na
rzeczonym polu rozmaitych podmiotów- Preaml)ula eksponuje jedno z podsca
WQXN);ch praw, kt.(krym wcłdhg twórz;tiw Kolleksu jest prawo do turystyki i wol
Dość ruchu tuq'st},cznego

Dziesięć zasadniczych anykulów kończy się wezwaniem do wszy-stkich za
Jngiiżowanycb u turystykę: p last\b', rz;łdzi$:jc=h, przedsięl)inrców, stowarzyszeń
oraz słlmych Lurysl(;w. by ,,śtosnu,ali śię w (dobrej wierze" 110 postEmrJwień Ko.
seksu. Niejest to zatem dokument, który by posiadał sald z siebie wiążącą mot:.
Stanow i bai'dalej apel o dobrowobią akceptację zobowLtzafi. Aubtjrz) zachęcają
do szerokiego E)ropilgowania z lsilc] Kollcksu, opracon'wania na podst.an'ic jego
north innych szczegóionn'ch i lokalnych przepisów dotyczących turystyki OI'az
odnoszenia się do reguł Kodeksu w- umowach regulujących jej obszary. Ze czcze.
górnym apelem zwracają $1ę du Organizacji Narodów Zjednoczonym:h, b) rozwn
żyła możliwość asymilowania zasad Kodeksu w sw'ojej działalności

])ojcument n,zraża dccydę utworzenia światowego Komitetu Etl-ki w 'l\lw.
stl'ce. Aneks podaje ustalenia co dl} jego sklłłdu i gencrajnych zasad dzialania
Nla on być stała'm, bezstl'ormym ciałem czuwująl=ym nad interprcltacją i u pro
wadzanicm n' życie ]<odcltsu Etyki w 'l\u'l'etyce(arc. l0,3). \V intendi twóruiw
ma posiadać nie trio plan'nc kompetencje, ile niedz) nat'wdowy autorytet. pu
magając w ocenie zaistniałych sytuacji i n)zwiitQmaniu 8porón' oraz ksztalto
w,aniu wspólnie tłbowiiŁnuj:tc:ych zasad na polu tuR-styki.

N& uwagę zasługuje riljit, iż ilutorzy nie uznaja Kodeksu za dokument usta
tecznie zan)knięty. Zwr:żcaj:t się z apelem o dyskusję nad jego udoskonaleniem
i przyszłym kszLałŁem. Przewidują. iż zebrane z różnych regionów świata głosy
mogą xvllieść doń poprawki l)ądź uzupełnienia

\Walory Kodeksu

Przejdźmy zatem do Omówienia wybrnnyct! ujęć. które, jak się zadaje, sta
nowin najcenniejsze osiągnięcia Kodeksu- Kodeks eksponuje prawdę, iż świat
turystyki nie może kierować się wyłącznie swlibodnymi ml:chanizmami wolne
go rynku, stojącymi poza nawiasem etycznych zasad. Etyczne reguły pDwinn)
obowiązywać wszy$tkic podmioty w jakikolwiek sposób związane z turystyk%
a więc t'lądy krajów odpowiedzialne za u8tan'adawscwo i sti'ategiczne plmi$
nwestorów i'ozbudawujiyych tuq'etyczną infłastrukCurę, zawodaxwch organa

zatorów tui'styki i wszystjfich pi'acujitcych w sektorze, społeczne organizacje
zajmujące się tądziedziną, & wreszcie 8aniych turystów. P{)przez turystykę cało
wiek wchodzi \x n ielorakie kontakty z di'ugim czł(}wiekiem i ntiiczaji4c) m go
światem przyrody oraz nBaworów ludzkiej kultury. .Jako żę tuWBtyka jest zja.
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wiekiem ogólnoświatowym. wpływa ona na międzynaradawe stosunki. Wszyst.
ko to stwarzii n)uliczne problemy natury moralnej. Kodeks ucznia nłi szereg
Legt} rodzaju kwestii, które rodziły się wraz z t'ozwajem turystyki i pod u'ieloma
wzgląd:lmi s:Łch:traktcrystycznc dla świata turystyki. Przykładowo w skażmy
nadużycie ludzkich i pracowniczych praw osób zatrudnionych w turystycznym
sektorze, naruszanie środowiska naturalnego. ,.turystBrczny neokolonializm", uw
turystykę seksualną itp

Znacząpąwagę przykłada Kodeks do wyeksponowania wiclclrakich walorów
turystyki. Rnidzicj stosuje mentorski ton, natomiast częściej cksplikuje szanse,
jakie cz:l$ turystyki stanowi dla społeczności i jednostki. Zachęca do poznała
nia i koral'stania z jej dóbr. wzywając do odponledzialnej turystyki(arŁ. l-l)
Korzyści widzi w sferze ekonomicznej, duchowej i kulturalnej, a także leligij
nej- Uważa turystykę za ważny czynnik wychowania. Zjej dóbr czerpie zarów-
no turyści i ich rodzinie kraje. jak rc3wnież regiony goszczące turystów. Skrom
nie. a]e dobit.nie uznaje za godną prom(nji i szczcgó]l)ie ]mrzystną podróż w re.
ligijnych celach obok tura styki edukac)Inni, kulturalnej i zdrowotnej(art. 2.4).

Kodeks kilkakrotnie podkrctśla wychowawcze walory turystyki. NTazywa jq.
mezastąpioilym czynnikiem tozwuju. edukacji i wznjcmnego poznania. Zachę
ca, by do programów cdukac)jnych wpn)wadnlno tematy dotyczące wartaśi
jakie niesie dla człowieka turystyka(an. 1)- \X'inna się zadbać. bv zostały pu.
ślicznie udosŁępnianc dobra kultury(art. 4 i 8), Z drugiej zaś strony, na rozma
ity sposób promon'ać turystyczną aktywność wśród różnych gntp. Wymieniono
ttt szczegtjlnie rodziny; młodzież, seniorów i niepełnosprawnych(art. 7.4). Jest

cząniopclkajwąniew} atnrcznjqca tioRjctl Q wzwój turystyki. zwłaszcza wśl óf]
młodszego pol(olcnin. Wiadomo. iż zadaniem placówek wychownw czech jest.
wdrażanie człowieka w pewien styl życia, mzbudzanie zainteresowań i zachęta
do permanentnego rozwoju. Nie trzeba udowadniać, iż ważną rolę spełnia tury.
styka. Samt} spotkanie z dobrami kultury -- muzcami, pomnikami, architektu
rą, sakralnymi budowlanli -- nosi w sobie znallzltcy w} chowawczl' walor. Pick.
no poznawanych okolic i zabytków uszlac})etnia czlowieka. OcUilywanie dzie.
dzictwa kultury sprawia, iż sięga on do .swych korzeni". odnajduje własną ż.
samość i ksdałtujc patriotyzm. Poprzez akta'n Dość fizyczną człowiek zac:rowu
jc i rozwija zdrowie, jeden z największych darów n porządku naturalna mb.

l\zeby zatem dokładać starań, by rozwijać lx' społeczeństwie aktywność łu
rystyczną. bRodych(i nie tylko) wdrażać w pewien styl życia, w kttlrym stałe
miejsce zajmuje korzystanie z walorów turystyki. Ułatwiać dostęp do dóbr tury
styki niepełnosprawnym. Pomagać w organizacji turystyki rodzinom. by w tcn
sposób jeszcze lepiej wykonywały swoje zadanie bycia pierwszymi i niezastą

I'Qr. np. Jan Pawel ll, ['-,yrnda g]o$i chn-&]ę Boga. homi]in podczas A]szy Śu. u Vaj]e d'Auat.n
21 sierpnia 1994 r.. w: L'0wervatmre Romano(wyd. polskie) 15€1994)9--10, $. 17--18; Uut d
mlodych. z 31 marcu 1985 i-. n. 14
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pionymi ośrodkami xlvchtlwania człowieka. Wspomagać w tym względzie naj-
stairsze pakolenle. które posiada najw'ięcej czasu i środków oraz zasłużenie cłice
w twt;iczy sposób xxykorzystać jesień owego życia

Istotną sprawąjest przygoton anie kadr twystycznych. Zwłaszclza przewód
nocy, organizatorzy. biura Lulystyki mająpoważny wpływ wychowawczy na Lu
rystów. szc:zególnie młodych. Powinni cechom'ać się nie tylko u ysoką wiedzą
fachowąi umiejętnościami, alc wzorowąpostawą moralną. Kodeks wskazuje na
konieczność i prawo szkolenia tychże kadr. Zwróćmy \uwagę, iż mówi nie t} lko

szkoleniach początkowych, ale także permancntnych- Jego intencją,jest u,sk:i
zanik na konieczność stdego doskonalenia i rozwoju (al't. 9.2). [1Yzcba by tu
jednak dodać, iż nie wy'stucz) szkolenie czysto merytoryczne {mxvodowe). Cho
dzi o sprawę głębszą -- formację. króla uwzględnia kształtowanie etycznych
postaw- Wydaje się, iż do sformułowania tego loclzaju wnikliwszego wni08ku
uprawnia wymowa całego analizowanego Kodeksu

Za XŁ'ażnąsprawę trzeba uznać eksponowanie przez Kodeks prawa do tury
styki i wolności tuU'etycznego ruchu. Jest ono, według rzeczonego dokumentu
implikacjit szerszego prawa do wolnego {lz:lsu i wypoczynku. Prawa te przysłu
gująw równym stopniu wszystkim obywatelom świata(ań- 7 -- 8). Korzystania!
z tychże praw otwicni dostęp do szef'egu dóbr. które ubogacają człowieka
W pierwszyjn rzędzie z:ll)ezpieczająjego ńzyczne życie i sprzyjająjego Tozwajo.
w-i. Następnie dają. szanse sięgania po wyższa dobru kulturalne, a więc moją
dlań niebagatclnc: kreatywne znaczenia'. Niestety obserwacja s'spółczllsnego
świata nie napawa w tym względzie opŁytnizmem. letniej:Łznaczne różnice mię
dzy krajami i poszczególnymi spdccznymi grupami. Zauważa się, iż z tego ro
clzal u praw mogą korzystać przede wszystkim bogatsi. Bttzrobocie i braJli mate
rialne powcldują, także w I'Disco, iż pola na część spaleczeństxva nie dysponuje
odpowiednią ilością.walnego czasu. Niekiedy pracodawcy. korzystając z trudnej
sytuacji na rynku pnlcy. nie respektują wręcz prawa pracowników do godziwe-
go ogniniczenia czasu placi'. hlimo opalania żelaznych ku!'t)m, nadal istnieją
kraje zamknięte, które utinidniajq wyjazdy swoich obywateli i przyjazdu gości.
Wszystkie tc sytuacjt3 wpływają na pogłębienie się ub(;stwo w znaczeniu ducha.
wo.kulturalnym, a często przy'czyniają się do wyniszczania fizyczna'ch sił pra
cując) ch. Przywrócenie Ńwności w tym n'zględzic stanowi jeden z przejawów
elementai'nej sprawiedliwości społecznej

Ponisz'ając protllem 111 awa do turystyki, nic można nie wspomnieć probie.
mu praw religijnych. Z natury t'leczy turystyka prowadzi na teren sakralnl'
różnych religii, bądź stwarza okazje do kontaktów między wyznawcami I'óż

O prawie do wrlEneE") cz&gu, ktńr} daje dostęp do wyższych d(}br, wypowiada się szemx dDlcu
enaw kaściejnlxh, np. Knn$tyttlcja sobór Wnt).kuńukiego ll .Caudium eŁ $pe/- n: 6v. .Inn

[)uwd 11,]3nc} ]L]ikR ,.LnbQrcm cxci'Gong". n. 19i Ż5. Podobnie Q prawie do swobQdneKU poruszania
np. iConstrtucjaXposnisila IJiusa xll .Exul familia'. Encykliki Jana xxIII «Mntw ec blaHstrn

{n. 4ó) i ,.Paccm in tail-h" {n. zs i i06D
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nych religii. Zauważ) liśmy juł. iż znacznącześć tur) styki shnllwią. wędrówki
podjęte z religijnych motywów-,'. Nie można pominąć faktu. iż sami turyści są
sobami o okrcńlon},m światopnglłŁdzie. icierujitt:rmi się zilsilda mi swojej religii

Oc:zywiście iw Uj kwestii można p(}służyć się licznymi negatywnymi przykra
dani; +iroganckich z:Łt:howań na terenie świżLtyń, łamania tabu, Łraktoxv:tnie
kultycznych obrzędówjalt teatru, pogardy dla religijnych zachowań. Zdarza się,
iż przevodliicy milczeniem poinijajK fakt religijnego przeznaczenia sakralnych
budowli, widząc w nich wyłącznie budowle o art) stycznyc}) walorach, pomijając
pełnfŁprawdę

Kodeks podajmująę rzeczony problem. wykaz\de na l(anieczność tolerancji
OI'az respekt.rt\Ę ania rozmaitości przekonań Htlozoficzn) ch. religijnych i mord
nych, zaliczając Lego rodzaju post:iu y do ..odpowiedzialnej turystyki" (art. l, l)
Zapewne ma cu na myśli samlcłi ŁurysLów jak i środow.isk:l. z kt(3rymi st)ki1 3ię
tuD'styka. Na konkrety stosujące nzuzone prawo w ż) ciu składa się m.in. umow
liwienie I'ebgijnych praktyk [)ocJczns podróży(art. 6. :3), Innym aspektem za
gadnienia jest poszilnnw:inie sakralnJ'ch miejsc, a szczególnie ,,nic prze,noszą
nie szkody zwl'c:zajnemu przcbicgowi religijnego nabożeństwa" w tychże miej
Beach (art. 4, 2)i Są to z pewnością.wskazania adresowane do wszystkich) organ
zatorów- turystycznych wńazdów. którz) winni liczyć się z religijnymi przekł
paniami i potrzebami tuD'słów oraz uwzględnić ten aspekt \p progi'gmach liod-
rt -. DOLI'czą one samych turystów. którzy powinni uszalio &ć zwl'czaja obo
wiązujące w- obrętJie s:iltralnych])rzcstrzcni

Inna stroną zagadnieniu prawa do turystyki sa uprawnienia samych pra
cowników turystyki. Jest rzeczą wiadonlq. iż praca w łym rektorze ma cha
raktel' sezonowy. Nar:żadna jest bardziej niż inne gałęzie zatrudnienia na rajem
ne wprl'wy zmieniającej się koniunktur) . Oczywiście i tutaj działają praw'a
konkurencji,]itóra nic zawsze pi'z)jmuje godziwe oblicze. Rodzi się zagroże.
nie utraty pracy i środków do życia. Kodeks zwraca uwłłgę na konieczność
podejmon'ania ze strony oficjalnych czymiików odpovb'iednich działań ochron
nych w celu cłiminawania niebezpieczeństwa wyzysku, nieuczciwej korku
rongji oraz zagrożenia utratą pracy. Z drugiej zaś strony stwarzania możliwa.
ści rozwoju przedsiębiorczości i stałego dokszŁałc:;min pracowników turystyki
które pozwolą na skuteczniejsza konkurencję. Zc względu na znaczne umie
dzynarodowieliie turystyki. lfwcstie z tS'm związane mają nie tylko lokalny.
ale i międzynarodowy aspekt. Chodzi więc o obronę lokalnego rynku pracy
w sektorze turystyki i ochronę przed wyzyskiem słabszych społeczności lokal
nych przez wielkich przemysław'ych potentatów(zwłaszcza art. 9,&--6). Atówi
$ię dziś niekiedy o pewnej formie neokolonializmu wynikającego z rozwoju
międzynarodon ega przemysłu tttU'etycznego. blechanizmy kolonializmu z po
przedniej epoki w stosunku do uboższych krajóxx' ujawniają się dziś, zwłaszcza
wobec trzeciego świata, w ekspansji turystyki.
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G,dy mowa o zabezpieczeniu praw osób uczestniczących w Ltu'serce, to
trzeba z:luważyć jeszcze jeden wymiar zagadnienia. Otóż T(ocleks bierze
w ochronę turystów udających się w drogę(zwłaszcza art. 1,4 i 6). Znane są
przypadki nieuczciwycti organizatorów turystyki, Turyści w obcych, często nie.
znanych im krajach są szczególnie narażeni na nieprzewidziane zagrctżenia
wypadki bądź wudarzt:nia losou.e. Niestety media często informują o wypad-
kach powstałych z powodu zaniedbań. braku zachowania odpowiednich prze
pisów bezpieczeństwa padl'óży it,p. Stąd taż Kodeks zwi'aca uwagę na odpr}
wiedziałność i uczciwość firm olerującl'ch turystyczne usługi. Do nich należy'
tvl'czerpująca i zrozumiała informacja dotycząca wszystltich spraw zw-iąza.
nych z podróżą.i pobytem. Sprawy te powinny być umieszczone tN odpowicd
moj. jasno sfł)rmułowanej utnowic. Koltljnym zadaŁliein jest zagwarant.owanLe
wykonania wszystkich przewidzianych usług. zabezpieczenie przed nieszczę
śliu ymi wypadknnii, ochrona zdrowia, łt w razie nieszczęśliwi'ch wypadków
zadbanie o realizację gwaranci ttljezpieczet\toNU ch i assistance. Troska o bez-
pieczeństwo tuD'staw jest wc(]ług Kodeksu także zadaniem miejscow) ch rzą
dóv oraz mediów m:isowych. \Ar wypadku tych ostatnich chodzi ul. in. o rzctcl
ną, godną zaufania informację, zwłaszcza na temat cwentualnyl:b zagrożeń
\ArszysLko co nie zwalnia od odpou iedzialności samych turystów- T oni pc>w-inni
roztropnie prze'gc>towfić się do drogi, rozeznajqc joj ryzyk(l i poclejmuląc grad
ki, które ta rl'Łyka zminimalizują (ań. 1, 6)

l\lrl'styka łączy ludzi i kraje. I'rzyczynia się do wzajemnego poznania. Staje
8ięjedrtym z ważniejsza'ch śmdków xxymianl' pomiędzy kultltrami. Kodeks cska
zujac na niezaprzcczalnŁ! wftlcn' turystyki w tl'm względzie, chl:e z drugiej stwo
ny uczulić na gagi'ożenić. kare mogą \nryniknąć w związku z tnzxmjającym się
turystycznym ruchem

N& pierwszym miejscu mogąone datknqŚ samego człowieka. Indeks zwraca
uwagę, iż turystyka nie powinna stać się czynnikiem dyskryminacji c:złowić
ka, a tym bardziej jemu wyzysku, zagrażając jego podstawowym prawom. Wszel
kte nadużycia w tym względzie określono negadąprawdziwej turystyki(szczc
gólnie arŁ. 2)'. 1 tutaj można posłużyć się przykładami. Sytuacjami godzące'mi
w człowncka są nierówność w {lostępie do dóbr turystki różnych, zwłaszcza
ł)iedniejszych społecznych grup, bądź demorajizujące wpłyxlry na tubylcząlud-
ność. W6tydliwq dla współczesnej cywilizacji sprawtl jest. $zerzące sie zjawi
$ko tzw. turystyki seksualnej. Jej skutki boleśnie dotykają zwłaszcza uboższe
kraje trzccicgo świata oraz dzieci. Kodeks w kilku punktach zdecydowanie
potępia tego rodzaju proceder(art. 2 i(;}. Zalicza go do kategorii wyzysku
i ważna,ch zagrożeń. Domaga się zdecydowanej walki z nim i karania oraz prze

Na pmblcm zwrÓCił n} iti. uwagę Jan Paweł TT w pr,"mówieniu do UNESCO. 2 czerwcu 1980
Dokumenty nauki upułucznaj ]tościaa. ]Łzym -- Lublin l!)BV. t. e. 8. 12s.
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ciwstawiania jakiinkalwiek formom t'ozpowszechniania. W porównaniu z in.
nami zasadami w) łożonymi n' llodcksie, tę kwestię cechuje wyjitŁjcowa bez
koinpramisowośćl

Niemniej ważną spl'awąjest ochrona tlóbr kulŁuriiln) ch, które xvFńworzył
człowiek. zróżnicowanych w różnych regionach świata. a król'e stanowiitjego
bogactwo i podstawę tożsilmoścl. Jedn) m z fiJrldamcntalnych celóxr turystyki
jest poznanie bogactwa ludzkiej kultury. 'l'urystyczny ruch nie może jednak
stanowić ingerencji. która spowoduje poxvażne zagrożenie dla rodzimej kult;u
ry. Chodzi Łu nie ty'll(o c} zniszczllnia natury Hlzycznej {..zadeptanie przez tury.
słów'. przekształcenia wynikające z potrzeb rozwijaj:Łcego się ruchu). Grom.
niejsze są przekszLalcenia po'A'odującc niszclzcnic tradycji oraz. jak to nazwał
Kodeks, degeneracji i st:indłlrynlcję. TuD'styka powinna zatem .,respektować
artystyczne. archeologiczne i kulturalne dziedzictwo", .dbać o rozkwit Ci'ady'
cyjn)ch produkt,ów kultur'alnych i zaw-odór". Z drugiej zaś strony, rozwijając
turystykę. trzŁlba pamiętać o oboxNiązku ochrolly, konserw azji i otlnowy ohick
tów, które slad:Ł się celem t.cjżc (art. 4). Jednym z typowych współczesnych
przykładów jest przcnaszenie w inne rejony św-intel obcych dem(!ntów kultu')-
i zwyczajów, które z kolei powodują zanik lokalnych tradycji. Kultur'a ulega
więc su oisLegn rodzaju standaryzacji (ujednoliceniu) XNedług międzynarodo-
n'ych wzor'óu,.:hlówi się np. o europcizacji biLdź amerykanizacji. Inny przykład
stanowi z;imienianic lokalnych tradycji na i'oddaj teatru prze'gotowancgo dla
ttlrystów, wyrwanego z natui'alnego kontejcstu życial

Poważne problemy 8twnrzn z--'ła ucza masowa tut'l'styka cUii śrutŁuw islcu
naturalnego- Jest rzeczą oczu'wisłą, iż turyści pragnę poznać i przebvmać u'la
śnie w tymże naturalnym środowisku. Roze\wdowa inb'astruktury turystycznej
wyinag:i jednak zagarniania coraz większych otłszarów. poboru wody energii
itp. Z drugiej strona, tworzy coraz to większą ilość odpadów. które zanieś:z) $z
czaja przyrodę, paxwstaje niepokojący h:lła$. W ten sposób zagrożone są całe
regiony, a obszary dotild bliskie wantnkom pierwotnym, szczególnie sąpodatne
na ekologiczną degradację. Kodeks nie chce tutaj stanąć w opozycji do rozu.oju
turystyki. Jednakże wzywa do energicznego poszukin'ania sposobów, które będa\
chronić nat\trdne dziedzictwo. jako dol)ro wszystkich pokoleń. Promotorzy tu

la)ściól wielokwtnie wlrpowiadal siĘ prmciwku egu raazaju ,"ranni,"wanemu procederu
p, Jan paweł 11, znpunnijmr dzieciom przyszlość w poXnjtl. Oi'eddie na xxlx świaranl'

Dzień pokoju. l Stycznia i99s r.. w: T-'Ossenatore Romana (wyd. pol$jde} 17(1996)i. $. 4---o.
Biuro Prasowe Stolicy Apastalskiej Utka)o oświadcŁellic nt. zualczanin .tury$tylLi seksualnej:
nazwano jĄ niemorajną działalnością Q clinrnkLcrzu krXminuln) m (1)wodnik .Niedziela' nr 3/

N'a tcHU rodzju prahleml' znTacal wicjokmtnic uwagę Kościół, np. w instrukcji .De pusto--
li miSrutorum aura", z dn. 22 sierpnia 1969 r; w dokumencie kończąc)m ll ŚwiaLon')- KongNS
Duszpasterstwa Ihzyscycznego(Rz} m 1979 r.).
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rystyki powinni zgodzić $ię na pewne ograniczenia. ](tón pozwolą zachować
harmonię śTodowiskn. Dokument zachęca d(} promowania tzw. ekaturystylti bądź
niŁturalnej tura;styki(smlzegóhiie tu't. 3y'

Uwagi krytyczne

IJznając walor Ogólnego Kodeksu Etyki w 'l\trystyce, nie można powstrzy.
mać się od kilku krytycznych uwag. IJierwsza z nich, ze względu na jej wagę,
powiima właściwie znaleźć $ię w'o wstępie tlo naszego artykułu. Dotyczy ona
lDowiem sprawy podstawowej, która rzutuje na wartość calegii dokumentu. Otóż
dość tnidno o jetlnoznaczne określenie, jajdego rcldzaju etyczne przeslanki st:l.
nęły u podstaw konstmijccji Kodeksu.:lblótviąc inaczej, co shlnowiłl} tlen autorów
pierwsze i trwałe założenie, zjctlirego można by wyprowadzić szczegółowe zaba
{ly tltyczne. Jeśli ma to byó kodeks o uniwersnlnyui (międzynaroda\krym, ogójno.
ludzkim) znac:zeniu, ou e ptincipia winny być nie tylko zrozumiałe. ale mażlin'c
do zaakccptowimi:l dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich światopoglądu bądź
religii. Nic marna oczywiście dziwić się, żc nic odxxnłano się w dokumencie do
chrześcijaństwa. Zdziwienie jedn:)k budzi pominięcie jaldcgoklllwiek odniesie
nla do nadpi'zl'roclzonego autorytetu. NiE można pl'zejść al)ojętnie obok prawdy.
iż znakomit.a n'iększość mieszjtańców naszego glob\Ł. to l\idzie religi.ini, któż'zy
uznają prłtwdę o stworzeniu świata przez Boga, który już w samym akcie kre
azji nadał całemu stworzeniu pevvienjad -- ptłrządkujący wzajemne odniesie
nia ziemskich bytów. SLworzjciel wpisał w świadomość człon ieku elementarne
przekonania etyczne i mllralne prix\s'a. Nie inożemyjaka ludzie wst},dzie się tej
prawdy. Z pewnością u8'cic formuły. któż:l odwołuje się do autorytetu Pielrw.
szcgo la'catora, nie przyniosłoby ujmę twótxom Kodeksu- Nie byłoby to aktem
nietolerancji. Wręcz przeciw'nie, sprzylałoby aktleptacli zasad Kodem(stl l dodilła-
by mu mlx:y wiążącej

Jeśli nawet tn,órcy Kodeksu świadomie chcieli unikać odwołania do nutorl-
tetu lst.oty Xiljwlńszej. powinni w- wyraźny sposób wyeksponllwać zasady o ogol
noludzkim znaczeniu. które stalą'u podstaw szczegółowa'chwil(azań etyki w tu
rystycznym świecie. Z])ewmością tego rodzaju punktem odniesienia o runda
mentalnym znaczeniu jest godność asaby ludzkiej. Przykładem może stal! się
tutaj nauczanie Jmia Pawła 11. który właśnie Ę prawdę stawia u podstaw w-ska
zań katolickiej nauki spolecznej. Tą drogą wchodzi w dialog ze wspólcze-snyln
świahm. \Wykładane przezeń etyczne zasady są do zaakceptowania przez osoby
o mzmaitych światopoglądach

Na tego roazaju pzublcinr uczulal in.in. lv światowy KnnFreu Di
m kańcnwym dukumEnciB(Rzym ]99] i.}.

;pasterstn'a l\lr l:
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BVĆ może. iż z powodu wymienionych wyżej l)raków. {imawianJ' fjrzez na$
Kodeks xa'l:diije &ię [)oniekąd zawieszony XN próżni. Nie można oczywiście zaocz
nie oskarżać twóltów dokumentu. Trzeba przypuszcz:ić. iż mimo w szXstk(i mie
li oni na uwnclze tego mdzaju urHściowc zakażenia {:tyt:zne. Zalclw.ać trzeba, iż
nie wyeksponowali ich w v},radny sposób.

\Ar tvrn motnencie u,arto zacvtoxa ać słowa danii Pa\h'ła TT skierowane cJo Kun
felencji blinistrów Rady Etn'o])]:. Choć zostiiły one wypowiedziane w kontekście
Eul'opejskiej Konwencji PI'axx Człowieka, odno$ząsię nie tylko do naszego kon
t)gentu. '])aft)ie naświetlająonc l)onJszone przez nas pnibtemy liudsUlwow ycłt
źródeł alla et) ceny'ch rozwiązań. Papież mówił; ,,Sercem naszego w [)ólnego eu.
ropc4skicgo ttzicdzlctwa -- religijnego, lŁultulnu'ego i pt'awnego -- jest pojęcie
nienaruszillnej godności człoxrieka, z której wylJłyrwająjego niezb):xx nino pra
w'a, nada rle nie przez rząd)r ani instytucje, ale l3rzcz sanlcgo Stworcę, na l(tórc
go [i})raz lullzie z(} tail sLu,ot'ceni (B)or. Roclz 1, 26)"*'

Dysl(utując nad źródłami dla szi:zegółuw ,{:łl elyt:znydl zasad svl'łożonych
w ]€odcl(sic trzeba się zastanoxMĆ. czy tllgo l oazaju IJunktem wyjścia dl& auto.
rńw nic stało się prilwo (}u turysta ki [n-az w olnońć turystycznego ruchu (art

8). Pi-q,.jmując taką hipotezę, zapytać trzeba, cllaczcgo kwestia cksplikoxx'ana
jest dopiec'o pod koniec clokuinenCu. gdy tl'mczasem logicznie pow inna się poja
wić na początk\t

W tym momencie nasuwa się kolejna istotna uwaga odnoszzFa się do palę
cia R'olltości. C)cz)nwistą rzecząjestjego w ieloznacznaść. Pon olanic się na prawo
do wolności wl:muza ullt'zedniegn precyzyjnegc} zdefinioxh'ania, czym jest wol
ość. paaltruśln się; iż ulu Dini J)izriiuitiiixiei awa wymiary: jako ewol)oda czy

niema czegoś bądź możność renlizaOi jakiegoś dobr'a. \V wypadku tui'styki drze
b& \więc zapytać, czy chodzi w)łącznie o brak ograć\iczek w tura'st5'cznl'm ni
hu? Cz) chodzi o coś wiek;ej? hlianowicie o możliwość realizoxs'ania dóbr tura

styki -- turystyka jest ollszarem realizacji wartości, które wielostronnie \uboga
cajączłou,lęka(fizyk:anie, duchowa. intelektualnie. kultur'dnie). Czy t& wolność
jest dostępna w róxh ny sposób dla wszystllich?

lContymuując dalej wątek u-olnaści, jaka możliwości realizacji (dobra, zauważ
mB iż staje się ona zarazem zadaniem. \h' tur) stycc jest to najpierw zadanie
octpowiedzialnych za jej rozu'ój: i'zydów kl'arów, organizatorów. ol)cratorów prze'
mysłu turysta'cznego iLP Chodzi więc o to, by lv spl'awiedliwy sposób umarli
biali oni dostęp do (dóbr ttuystl'ki n'szystkim abjw atelom świata. By tych dóbr'
strzegli dla dobra wsze,stkich pokoleń. Z kolei jest to wolność. ktt3rt\ realizują
sami tulyśd, Trzeba więc za])stać, czy czas tura'styki jest dla nich otwieraniem
ię na wymieniane wyżej dobra związane z turystyk:b {:zy też staje się prost.ą

Wartości religijne i moralne wspólna'm dziedzictwem. przemówienie du ut:austRiI(óu Kon
rcmttcji &linisLr( w [ dr l;urnpy, 3 ]iRnpudn 2000 r.. w: L'Osscll ktore Royal Q (wrd. pn]Hkie}
Ż2(21)01)1. $. 47.
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możliwością poruszania bez [lgraniczcń, bv nie pawiedziłć czegoś więcej, ode
rwaniu się ocl zasad moralnych? I'adsumowująt:, postrzegana w ten sptłsób wol.
nŁiś41 turyBtyczncgo ruchtl mogłaby stanąć u fundamentów szczegółowym:h {?t},cz.
nych rozna'z)-gnięć ł<odeksu

Nie można się opt'zeć wrilżeniu, iż u źródeł etl'cznych z:inad wylażon},ch
w Indeksie płljawia się principium nacechowane iiJahriilli8mcm. Dokument bar.
dzo często odwohlje się do ekonomicznych u'alorów turystyki. Co więcej, niskie
cly ma się wrażenie, iż sprawy tc zyskują pierwszeństwo przed wartościami
natury duchowej i ludzkiej. Nie można b) tlajmnioj zaprzeczać ekonomicznej
u,adzc turystyki i turystycznego przemyski. Na ten walor zwrzu:a także uu,agę
społeczne nauczanilt Kościoła:'. Wszak dla wielu turystyka stanowi ważne źnl
dło utrzymania, a dla szef'egu regionów, jest motorem mzwoju. Budzi się jednak
podsUan on'a wątpliwość, cz} nie nast:Wi zachwianie w-ł&ściwej propos'cji i hie.
raHhii dóbr? 'n najpiei-w. człllwiek, jal(o istot.a duchowa i rozumne ma być wy
chowywany. by móc kszŁiiłton,ać bardziej sprawiedliwy świat. lb człowiek snm
musi nalpieŁ'w być człowiekiem. Wat'to w tym miejscu powołać się nn atitorytct
Jana Pawła [T, ]dóxy jakże często eksprlnujc konieczność przyjWlia właściwych
priur)-głów dla naszej cywiliz:icji. Naan ał je pt'ioiyleUlmi {:j'xx,ilizacji miłości
Pośród nich trzeba by w ymicnić zasadę pierwszeństn'a osoby nad rzecz% ducha
nad riiaterią i etyki nad techniką'$. Chodzi o słynną zasadę wrłninnf\ przez So
bór Watykaliski ll: .bilrdzicj być niż tnieć'"+

Zatem Autorom Kadekstt należelłoby sugerować nieco inną kolejność nl'ty.
kułów. Na wstępie powinny znaleźć się zdania dot},czące etycznych źródeł, na
stępnia eksponujące tvarCości, zwłaszcza duchowe i wychowaxx'czc turystyki
W dalszej kolejności Kodeks powinien przejść do opisu szczegółowych sytuacji
i etyczn)-ch implikacji

Zxrróciliśmy już uu, igę, iż Kodeks bardzo sk:WO nan'iązuje cLo spraw roli
Bii. Ocz) wyście. trudno jest wymagać. br kwestia ta znalazła $ię na picrwsw'm
miejscu. Turystyka jest zj:nMsldcm rozwijającym się zasadniczo w sfer'ze świec
kiej. Jednakże trzeba mieć na uwadze. iż pierwowzorem dln dzisiejszej tury
styki były podxńżc podejmowane z motywów, i'ebgijnych -- pielgrz).mld. Także
dziś stanow ią one znaczący procent ogólnoświatowego ruchu turystycznego
hlożn:l zaobscrwon'ać, iż znilczna cześć tut'słów pośród sn ych celów opiera

Xp. Jan Puuał rl przed:Ówici=iu w Cuurmayeur. 7 września 1986 i.. w: Dor ApQsk)minh
SLuhl. Voll$Lalldigu Dokumentatioii. 1986, J€óln und r.ibieria Eclitricu Vulimnu. s. 66$

Encykliki ,.Redenlptor t:ominie". n. 16; Elw)klika .,Solljwituda rei $ocinjis". n. 33
Knnst)eticla duszpnsterska o Kościejo w świecie wspólczanXm, n. IS.
tx'edłuK niektóre'ch dntir t: pie]grzymi stanuwlĄniema] 50%światowegaruchu t irlstycznu

ga. szacuje się. iż w 1991 roku w celach turrntrcznych w)jcżażału uk. 640 mln osób udane \\vo)
natomiast q lym R31n)ltl czasie śuiahwymch])ie]glz)mkol) wy"asia ak. 240 mln taa A. JaclŁuw
ki, Pielgrzyinuw&nje, tX-mcłau- 199S)
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odwiedziny obiektów zwiitzanych z rcligiił. Wchodzi więc w jakiś kontakt ze
sferą sacrum. Należałoby oczekiwać moc:niejszega wyilkcentow ania wartości
podróży podjętych z motywów religijnych, a następnie zasłid odniesienia tura:
styki da sfery sacnlm. Zar(iu l\o cUa pielgrzymów, jak i zw} czarnych tttrystón
kontakt z I'eligijnym dziedzictwem\ posiada głęboko xnychownwcze znaczenie
Nta ont} swe imjJlijqacje nie tylko n' sferze wiał'. alc i ogólnie ujętej ludzkiej
kultury. Nie można przeoczyć faktu, iż religie uk8ztałtowuły kulturę świata
Nie można więc w pelni zrozumieć kulturalnego dzietlzictw-a bez odnicsien5a
io religii

Artykul 4 Kodeksu wymienia obok glebie pomniki. muzea i śxMątynie. Ow-
szem. zwraca uwagę na to, iż tura sqrka nie pow inna przeszkodzić norlTlalnemu
przebiegowi nabożeństw &. Nie z uważa jednak, iż świątynie sa nie t);le i ntl
picrwszyrn miejscu zab#knmi, lecz miejscem trwającego kultu i ośrodkami gro
milclzenia się żywy'ch współ noŁ wierząc);ch. Ta prawda ma t.akżc głę})tkie impli-
kacje dla turystów odwiedzający'ch sajwalne miejsca. Wynika z niej między in
nylni szacunek n oh } religijnych pi'zckonań i zwyczajóxn' coraz nie traktowanie
iclljedynie jako fnlklnrtl

Na koniec powstaje pytanie, czy prze'czl'ną wskazanych wyżej tlr:ików Ko
seksu jest świadtlme działmlie jego redaktorów, czy tcż brłik aktywnego n'łąęz-
nia się n jego konstrukcję ze strony przedstawicieli grup wyzn:lŃowych, w tym
także Kościoła Kamlickiego

Jaja ziiznaczyliśmy we wstępie. nrtyka nie stawiał sobie za zadanie wy
czcrpujiŁllegt} omówienia zagadnień poruszonych w Kodeksie Etv'ki w I'urrstx.
cc. zredaXowanl'm przez Światową Organizację Tul'styki. Autor pragnął, na
tNiązuj:ŁC do intencji twórców dokumentu. włączyć się w dyskusję, wsltazujiłc
jego walory i braki. Z pewnościąKtłdeks uczula na ishŁną,prawdę, iż tura'sty
lca nie stoi poza starą etyki; Z tego też względu zasługuje na uznallie zc strony
katolickiego teologa, Dokument otu,tera nowe szanse współpracy między róż
Dyni podmiotami odpowiedzialnyilii za tuD'etykę. w gród któż'ch znajduje się
również Kościół, PrzHęcie wspólnych reguł stanie się podstawą du dialogi
i pozytywnego rozwiązywania etycznych problemów. radzących się w tej clzic
dzinie ludzkiego życia

I'ur. np. Sobór Watykall$ki li. KonBtrtucja duszpaatergka n Kościele w śl
n. 5s; .lan Panel 11, Aahurtacja apostolska .(nristinldeles laici'. n. 14

€ ipółcze
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Appeal for Ethics in Tourist
Global Code ol'Ethics Prcpared by World lburisni Organization

Tkie ai'til:le analyses Che central ideał of the alot)al Code of Ethics ror lb.
urism acceptcd by the \ńrorld 'lbuHsm Organization on l October 1S}99. In the
introduction the author discusses the origin and strukture of the Code. chen he
contlnues to expose essential valucs of the document. The code exposes name.
rous educałional values oftourism, wnich lewe man's growth and developmont-
ofwhole societies. It encowages popularising hurism and preparing cnmpetcnt
starł' in order to animate this field of life. IL stresses the common night to to.
urism. It days atŁcntion to various dangers related to the development of h
urist movement. Thttrofore. it is necessary to normalize this field of human life
both in the etłlical and legal spł)Bros, among others to provide legal caro for
employees in the Courism scctoi' and for Łourisus thclnselves, to protcct the envi
ronmeut against rlegativc impacŁs ofthe increasing tourist movement. The coltc
makes one sensitive to honour lokal cultures &nd prcscrve their identitics. It
nlakes an appeal for the acceptimcc ofthe expounded norma by thclsc vho are
responsible file thc growth af the tourism sechr. In the final pan of the aHicle
thc author puints to the lacunils af the dmumenł in question. The basia failure
s that the Carte han penn CQn8tnŁcted without A f] ci iva refemlce tn the $upc

Piar, stable and timeless ethical norma, from which one cmi work out dctailed
indications. The Catholic theologian spears hord about the Irek ofrcference to
God the Crcator ofthe udvcrse, who is the highest authority for thc east maja
raty ofinhabitants of our globe. One catmat avoid the impression that the pro
minent place in the code, abovc the 8piritu:il and humanistic values aftourism
is assigned to the material--economic valucs. Despite the indicated shorta].
minus the code is to be acknowledged a$ a valttable step forward. 'The article
relbrring to the intenłions ofthe creators ofthe Code, wants to become a voice
in the discussion conceming the accepbancc and implementation of the ducu
mont in question
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