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Streszczenie Celem artykułu jest ocena sezonowości ruchu turystycznego w województwie opolskim 
w latach 2009–2012. W pracy zaproponowano także działania zmierzające do ogranicze-
nia jej negatywnych skutków. Analiza wyników przeprowadzonych badań wykazała, że 
na obszarze Opolszczyzny występuje dość duża sezonowość ruchu turystycznego, który 
był szczególnie niski w styczniu i grudniu oraz w pierwszych kwartałach rozpatrywa-
nych lat. Aby ograniczyć to niekorzystne zjawisko, zaproponowano władzom lokalnym 
i regionalnym oraz przedsiębiorcom szereg działań, dotyczących m.in.: stymulowania 
rozwoju bazy hotelowej, różnicowania cen, przygotowania specjalnych ofert, czy innego 
niż turystyczne wykorzystania części obiektów.

Wprowadzenie
Sezonowość to, oprócz mobilności, sensytywności i kompleksowości, jedna z najważniej-

szych, specyficznych cech popytu turystycznego (Dziedzic, 1998, s. 54; Meyer, 2004, s. 78–89; 
Niezgoda, Zmyślony, 2006, s. 63–68; Niezgoda i in., 2012, s. 49–54; Panasiuk, 2010, s. 143–155; 
Puciato, 2008, s. 118–128; Puciato, 2010, s. 357–361). Wynika to z faktu, że termin podróży jest 
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często głównym kryterium wyboru produktu turystycznego (w ujęciu wąskim), zarówno dla po-
tencjalnego turysty, jak i biznesmena (Mrozowicz, Cichy, 2009, s. 95–102). Wahania sezonowe 
popytu turystycznego, czyli powtarzające się z okresu na okres, względnie regularne zmiany ilo-
ściowe, niekiedy także jakościowe, ruchu, a w konsekwencji wydatków turystycznych mają nie-
bagatelne znaczenie dla obszarów recepcji turystycznej – mieszkańców, przedsiębiorstw, władz 
lokalnych itp. (Borzyszkowski, 2012, s. 67–89; Dziedzic, Skalska, 2013, s. 11–15; Panasiuk, 2007, 
s. 62–66; Puciato, Grabiński, 2015, s. 43–45; Szromek, 2010, s. 108–118). W tym kontekście za 
najważniejszy, w odniesieniu do gospodarki turystycznej, rodzaj wahań sezonowych należy uznać 
rozpatrywane w artykule fluktuacje roczne.

Pomimo występowania pewnych korzyści wahań sezonowych dla obszarów recepcyjnych, 
dotyczących chociażby możliwości: prowadzenia przez mieszkańców normalnego życia społecz-
no-kulturalnego czy realizacji inwestycji modernizacyjnych i odtworzeniowych w obiektach tury-
stycznych w tzw. „niskim sezonie”, należy podkreślić, że wywołują one również szereg negatyw-
nych konsekwencji. Konsekwencją dużych wahań popytu turystycznego mogą być przykładowo: 
zagrożenia ekologiczne wynikające z nadmiernego obciążenia ruchem turystycznym, konieczność 
gromadzenia zapasów i rezerw przez przedsiębiorstwa, a tym samym wzrost ryzyka operacyjne-
go i zmniejszenie efektywności ekonomicznej, groźba obniżenia jakości świadczonych usług czy 
konieczność ponoszenia kosztów alternatywnych – utraconych korzyści (Dziedzic, Skalska, 2013, 
s. 11–15; Niezgoda, Zmyślony, 2006, s. 63–68; Niezgoda i in., 2012, s. 49–54; Panasiuk, 2010, s. 
143–155). Występowanie tych zagrożeń sprawia, że podmioty gospodarki turystycznej podejmu-
ją działania zmierzające do zmniejszenia zbyt dużej amplitudy wahań sezonowych i/lub ograni-
czenia ich niekorzystnych skutków (Borodako, Berbeka, Rudnicki, 2014, s. 196–211; Gardzińska, 
2012, s. 135–142; Goranczewski, Puciato, 2010, s. 45–49; Grobelna, Biełuszko, 2014, s. 2212–2220; 
Hadzik, 2008, s. 287–296; Jaremen, Nawrocka, 2012, s. 76–91; Kachniewska, 2012, s. 61–75; 
Niedziółka, Perchał, 2013, s. 54–59; Oleśniewicz, Widawski, 2013, s. 14–78; Orfin, Sidorkiewicz, 
Wolna-Samulak, 2012, s. 385–396; Panasiuk, 2010, s. 143–155; Puciato, Łoś, Mrozowicz, 2013, 
127–147; Roman, 2009, s. 187–195; Sołtysik, 2013, s. 165–200).

W kontekście przedstawionych uwag wprowadzających niezwykle ważne wydaje się być 
prowadzenia badań nad problematyką sezonowości lokalnego i regionalnego popytu turystycz-
nego. Celem poznawczym artykułu jest ocena sezonowości wykorzystania bazy noclegowej na 
Opolszczyźnie w latach 2009–2012. Praca ma również cel praktyczny, jakim jest przedstawienie 
przedstawicielom praktyki gospodarczej praktycznych rekomendacji odnośnie do działań zmierza-
jących do zmniejszenia wahań sezonowych regionalnego popytu turystycznego oraz zniwelowania 
ich niekorzystnych skutków społeczno-ekonomicznych.

metodyczne założenia badań
Przedstawione w artykule informacje stanowią część badań ruchu turystycznego w woje-

wództwie opolskim w roku 2012, które zrealizowane zostały przez Wyższą Szkołę Bankową we 
Wrocławiu oraz Opolską Regionalną Organizację Turystyczną (Puciato, Grabiński, 2012). Projekt 
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pt. „Badania ruchu turystycznego na pograniczu polsko-czeskim szansą na profesjonalizację 
wspólnej oferty Regionów” był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa. „Lustrzany” projekt badawczy obejmujący analizę ruchu 
i wydatków turystycznych przeprowadzono w Republice Czeskiej.

Zakres przedmiotowy badań obejmował ruch turystyczny. Zgodnie z definicją WTO tury-
styka to „ogół czynności osób, które podróżują i przebywają w celach wypoczynkowych, służbo-
wych lub innych nie dłużej niż rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem” (Instytut 
Turystyki, 1995). Ruch turystyczny to „zjawisko społeczne polegające na dobrowolnym, prze-
strzennym przemieszczaniu się ludzi na obszary i do miejscowości turystycznych” (Kornak, 1985, 
s. 24). W pracy rozpatrywano ruch turystyczny przyjazdowy, obejmujący tylko osoby przyjeżdża-
jące do województwa opolskiego, spoza tego regionu.

Zakres podmiotowy badań to korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwate-
rowania, czyli osoby, które korzystają z usług noclegowych w takich obiektach jak: hotele, mote-
le, pensjonaty, inne obiekty hotelowe, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzieżowe, 
szkolne schroniska młodzieżowe, ośrodki wczasowe, ośrodki kolonijne, ośrodki szkoleniowo-wy-
poczynkowe, ośrodki wypoczynku sobotnio-niedzielnego oraz świątecznego, zespoły domków tu-
rystycznych, kempingi, pola biwakowe, pokoje gościnne, kwatery agroturystyczne oraz pozostałe 
obiekty niesklasyfikowane.

Zakres czasowy pracy obejmował lata 2009–2012, natomiast zakres przestrzenny obszar ad-
ministracyjny województwa opolskiego. W artykule posługiwano się także synonimami tej kate-
gorii pojęciowej, takimi są: Opolszczyzna czy Śląsk Opolski.

W artykule wykorzystano dwie główne metody badawcze: metodę badania dokumentów oraz 
metodę statystyczną. W ramach metody badania dokumentów (badania typu desk research) wyko-
rzystano informacje ze źródeł wtórnych, pochodzące z opracowań (sprawozdań KT-1) Głównego 
Urzędu Statystycznego w Warszawie. W ramach metody statystycznej dokonano analizy liczby 
i struktury korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego za kwaterowania w wojewódz-
twie opolskim w latach 2009–2012 oraz wyliczono kwartalne i miesięczne wskaźniki sezonowości. 
Wybrane wyniki analiz statystycznych zostały przedsta wione w tabelach.

Wielkość i sezonowość ruchu turystycznego na opolszczyźnie w latach 2009–2012
Wielkość ruchu turystycznego w latach 2009–2012, opisywanego w kontekście liczby ko-

rzystających z bazy noclegowej województwa opolskiego, charakteryzowała się zmiennością. 
Analizując liczbę korzystających ogółem można dostrzec, że liczba osób, która korzystała z obiek-
tów bazy noclegowej wzrosła z 230 249 osób w roku 2009, do 260 178 osób w roku 2012. W ujęciu 
bezwzględnym przyrost liczby korzystających wynosił zatem 29 929 osób, natomiast w ujęciu 
względnym około 13%. Wartość minimalna miernika została odnotowana w roku 2010 (224 531 
osób), natomiast wartość maksymalna w roku 2012 (260 178 osób). Średnioroczne tempo zmian 
(średnia geometryczna) liczby korzystających z usług noclegowych turystów ogółem wynosiło oko-
ło +4,2%. Do tych dodatnich zmian wielkości ruchu turystycznego przyczynili się głównie turyści 
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krajowi. Porównując ze sobą liczbę korzystających w dwóch skrajnych latach analizowanego szere-
gu czasowego, można stwierdzić, że ich liczba w roku 2012 była o ponad 13,78% wyższa od liczby 
korzystających z obiektów noclegowych turystów krajowych w roku 2009. Średnioroczny przyrost 
korzystających krajowych wynosił około 8,0% w porównaniu do około 2,6% wśród turystów za-
granicznych. W przypadku tej ostatniej grupy rozpatrując tylko dwa skrajne okresy analizowanego 
szeregu czasowego, nastąpiło nieznaczne zwiększenie ich liczby z 30 984 w roku 2009 do 33 460 
w roku 2012, a zatem o około 7,99%. W latach 2009–2012 turyści krajowi stanowili średnio około 
86,6%, natomiast turyści zagraniczni około 13,4% wszystkich korzystających z bazy noclegowej 
w województwie opolskim (tab. 1).

Analizując skrajne lata szeregu czasowego dotyczącego liczby udzielonych noclegów, można 
stwierdzić, że w roku 2012 udzielono ich o 30 681 (5,38%) więcej w porównaniu do roku 2009. 
W tym przypadku zmiana ta również wynikała przede wszystkim ze wzrostu liczby noclegów 
udzielonych turystom krajowym z 489 935 w roku 2009, do 519 680 w roku 2012, a więc o około 
6,07%. W dwóch analizowanych latach odnotowano natomiast tylko niewielki, około 1,16% wzrost 
liczby noclegów udzielonych turystom zagranicznym – z 80 718 w roku 2009, do 81 654 w roku 
2012. W całym analizowanym okresie średnioroczne tempo zmian (średnia geometryczna) liczby 
udzielonych noclegów wynosiło: około +1,8% dla turystów ogółem, około +2,0% dla turystów kra-
jowych oraz około +0,4% dla turystów zagranicznych. Rok 2012 charakteryzował się najwyższymi 
wartościami liczby wykorzystanych noclegów zarówno w odniesieniu do turystów ogółem, jak tu-
rystów krajowych i zagranicznych. Turyści krajowi nabywali przeciętnie około 86,32%, natomiast 
turyści zagraniczni około 13,68% wszystkich noclegów, udzielanych w województwie opolskim 
w latach 2009–2012 (tab. 2).

Najdłuższy przeciętny czas przebywania turysty ogółem w obiekcie noclegowym wyno-
sił 2,48 dnia (rok 2009), zaś najkrótszy 2,31 dnia (rok 2012). Średnio turysta ogółem przebywał 
w obiekcie noclegowym około 2,4 dnia. W analizowanym okresie przeciętne pobyty w obiek cie 
noclegowym były dłuższe w przypadku turystów zagranicznych (średnio około 2,45 dnia) w po-
równaniu z turystami krajowymi (około 2,39 dnia). Wyjątkiem był rok 2010, w którym turyści 
krajowi spędzali w obiektach noclegowych przeciętnie 2,49 dnia, zaś zagraniczni 2,29 dnia (tab. 3).

tabela 1. Liczba korzystających z bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009–2012

Lata
Liczba korzystających turystów Odsetek korzystających turystów (%)

ogółem krajowych zagranicznych krajowych zagranicznych
2009 230 249 199 265 30 984 86,54 13,46
2010 224 531 193 376 31 155 86,12 13,88
2011 241 554 209 208 32 346 86,61 13,39
2012 260 178 226 718 33 460 87,14 12,86

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 13.
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tabela 2. Liczba noclegów udzielonych w obiektach bazy noclegowej w województwie opolskim  

w latach 2009–2012

Lata
Liczba udzielonych noclegów turystom Odsetek udzielonych noclegów turystom

ogółem krajowym zagranicznym krajowym zagranicznym
2009 570 653 489 935 80 718 85,86 14,14
2010 552 041 480 569 71 472 87,05 12,95
2011 568 663 488 714 79 949 85,94 14,06
2012 601 334 519 680 81 654 86,42 13,58

Źródło: Puciato ,Grabiński (2012), s. 15.

tabela 3. Średnia liczba noclegów udzielonych jednemu korzystającemu z turystycznych obiektów  

zakwaterowania zbiorowego w województwie opolskim w latach 2009–2012

Lata
Średnia liczba noclegów udzielona korzystającemu

ogółem krajowemu zagranicznemu
2009 2,48 2,46 2,61
2010 2,46 2,49 2,29
2011 2,35 2,34 2,47
2012 2,31 2,29 2,44

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 17.

Wartości miesięcznych i kwartalnych wskaźników sezonowości zestawiono w tabelach  
od 4 do 7. Rozpatrując dane miesięczne dotyczące liczby korzystających z obiektów bazy noc-
legowej, należy stwierdzić, że liczba ta przyjmowała wartości wyższe od przeciętnej miesięcz-
nej liczby korzystających z tego rodzaju obiektów, w miesiącach od maja do października każ-
dego z analizowanych lat. Najwyższe średnie wartości wskaźników sezonowości przypadały na 
lipiec i sierpień, zaś najwyższą indywidualną wartość wskaźnika (163,15%) odnotowano w lipcu 
2011 roku. Oznacza to, że liczba korzystających z obiektów bazy noclegowej była wówczas wyż-
sza o 63,15% od średniej miesięcznej liczby korzystających z tego rodzaju obiektów. W latach 
2009–2012 wskaźniki sezonowości przyjmowały średnio najniższe wartości w styczniu i grud-
niu. Najniższą indywidualną wartość wskaźnika odnotowano w styczniu 2012 roku (64,29%), 
co oznacza że liczba korzystających z obiektów bazy noclegowej była wówczas niższa o 35,71%,  
od przeciętnej miesięcznej liczby turystów korzystających z noclegów. Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, że większy rozstęp między wartością maksymalną i minimalną wskaźników sezono-
wości, za wyjątkiem roku 2011, odnotowano w przypadku turystów zagranicznych. Sezonowość 
popytu na noclegi nabywane przez turystów zagranicznych była zatem, w analizowanym okre-
sie, większa. Podobne prawidłowości odnotowano w przypadku liczby udzielonych noclegów, z tą 
różnicą, że wartości wskaźników sezonowości wyższe od przeciętnych miesięcznych odnotowa-
no tylko w okresach od maja do sierpnia, a w latach 2010 i 2011 również do września. W przy-
padku sezonowości kwartalnej wartości wskaźników sezonowości przyjmowały wartości wyższe 
od średnich kwartalnych w drugich i trzecich kwartałach analizowanych lat, natomiast wartości 
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niższe od przeciętnych w kwartałach pierwszych i czwartych. Najwyższe średnie wartości wskaź-
ników sezonowości występowały w trzecim, zaś najniższe w pierwszym kwartale lat 2009–2012. 
Podobne prawidłowości odnotowano w przypadku liczby udzielonych noclegów, z tą jednak róż-
nicą, że wskaźniki sezonowości przyjmowały wartości wyższe od przeciętnych tylko w trzecim 
kwartale, za wyjątkiem roku 2012, w którym zjawisko to miało miejsce także w kwartale drugim.

tabela 4. Wartość miesięcznych wskaźników sezonowości liczby korzystających z bazy noclegowej  

województwa opolskiego w latach 2009–2012 (%)

Miesiące
Korzystający ogółem Korzystający krajowi Korzystający zagraniczni

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Styczeń 73,63 64,78 64,75 64,29 76,71 66,31 65,80 64,45 53,80 55,27 57,91 63,23
Luty 75,67 75,66 66,10 62,71 78,27 79,15 67,41 65,05 58,99 53,96 57,61 46,84
Marzec 82,03 80,94 70,61 73,21 81,71 83,02 69,77 71,62 84,08 68,02 76,05 83,99
Kwiecień 92,12 93,66 83,92 83,27 91,25 88,52 78,35 80,94 97,71 125,57 119,94 99,06
Maj 117,80 104,39 106,20 106,41 114,90 101,99 104,12 103,23 136,41 119,25 119,68 127,96
Czerwiec 118,52 119,22 123,38 129,01 116,78 118,69 122,08 127,36 129,74 122,56 131,81 140,23
Lipiec 136,21 145,83 163,15 155,50 134,03 146,16 166,67 156,74 150,23 143,78 140,35 147,04
Sierpień 137,24 135,04 145,77 155,55 136,83 132,35 145,14 155,46 139,85 151,76 149,84 156,19
Wrzesień 103,54 113,89 111,29 108,37 102,05 112,85 110,10 106,93 113,13 120,33 119,05 118,14
Październik 106,92 109,41 105,13 100,80 106,28 108,31 105,69 102,67 111,08 116,24 101,54 88,08
Listopad 86,24 88,48 91,02 92,64 87,86 89,69 92,90 94,95 75,83 80,96 78,80 76,96
Grudzień 70,08 68,71 68,68 68,23 73,34 72,97 71,97 70,58 49,15 42,29 47,41 52,29

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 22.

tabela 5. Wartość miesięcznych wskaźników sezonowości liczby udzielonych noclegów w obiektach  

bazy noclegowej województwa opolskiego w latach 2009–2012 (%)

Miesiące
Korzystający ogółem Korzystający krajowi Korzystający zagraniczni

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Styczeń 83,54 56,62 59,79 65,66 87,00 57,10 61,59 68,77 62,57 53,39 48,83 45,85
Luty 75,21 79,95 81,52 61,92 76,81 83,92 86,61 64,73 65,49 53,26 50,46 44,09
Marzec 75,52 66,37 64,66 68,07 73,22 67,51 64,03 66,81 89,47 58,70 68,53 76,08
Kwiecień 80,72 82,50 76,00 75,62 79,26 79,10 71,26 73,44 89,60 105,37 104,99 89,50
Maj 105,02 85,30 96,68 102,89 99,98 80,83 90,87 98,44 135,66 115,33 132,20 131,19
Czerwiec 113,40 111,91 118,10 122,89 110,51 109,34 112,17 122,69 130,97 129,20 154,37 124,15
Lipiec 173,22 181,74 174,34 195,01 175,80 184,98 181,71 202,14 157,59 159,97 129,31 149,61
Sierpień 167,87 180,41 188,52 190,25 170,49 181,35 191,67 192,39 151,95 174,08 169,23 176,65
Wrzesień 93,70 107,67 104,09 98,02 91,28 106,46 102,14 93,66 108,44 115,83 116,01 125,78
Październik 89,04 97,43 94,31 88,94 87,48 95,10 91,95 85,00 98,52 113,06 108,76 114,01
Listopad 71,47 81,15 80,38 77,53 73,06 81,90 80,56 75,79 61,83 76,11 79,27 88,60
Grudzień 71,28 68,96 61,60 53,19 75,13 72,42 65,45 56,13 47,91 45,70 38,03 34,48

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 22.



183Obsługa turystów w bazie noclegowej

sezonowość wykorzystania bazy noclegowej w województwie opolskim w latach 2009–2012 – implikacje dla praktyki gospodarczej

tabela 6. Liczba oraz wskaźniki sezonowości korzystających z bazy noclegowej województwa opolskiego  

w latach 2009–2012 w ujęciu kwartalnym

Kwartały
Korzystający ogółem Korzystający krajowi Korzystający zagraniczni.

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Liczba korzystających

I 44 386 41 420 40 552 43 409 39 303 36 818 35 388 37 998 5083 4602 5164 5411
II 63 018 59 364 63 107 69 099 53 623 49 826 53 095 58 859 9395 9538 10 012 10 240
III 72 335 73 862 84 586 90 937 61 924 63 065 73 555 79 188 10 411 10 797 11 031 11 749
IV 50 510 49 885 53 309 56 733 44 415 43 667 47 170 50 673 6095 6218 6139 6060

Wskaźniki sezonowości (%)
I 77,11 73,79 67,15 66,74 78,90 76,16 67,66 67,04 65,62 59,09 63,86 64,69
II 109,48 105,76 104,50 106,23 107,64 103,07 101,52 103,85 121,29 122,46 123,81 122,41
III 125,66 131,58 140,07 139,81 124,30 130,45 140,64 139,71 134,40 138,62 136,41 140,45
IV 87,75 88,87 88,28 87,22 89,16 90,33 90,19 89,40 78,69 79,83 75,92 72,44

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 23.

tabela 7. Liczba oraz wskaźniki sezonowości udzielonych noclegów w obiektach bazy noclegowej  

województwa opolskiego w latach 2009–2012 w ujęciu kwartalnym

Kwartały
Korzystający ogółem Korzystający krajowi Korzystający zagraniczni.

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Liczba korzystających

I 111 406 93 356 97 612 98 044 96 774 83 508 86 431 86 747 14 632 9848 11 181 11 297
II 142 256 128 676 137 799 151 038 118 294 107 836 111 711 127 573 23 962 20 840 26 088 23 465
III 206 765 216 133 221 278 242 180 178 650 189 338 193 659 211 421 28 115 26 795 27 619 30 759
IV 110 226 113 876 111 974 110 072 96 217 99 887 96 913 93 939 14 009 13 989 15 061 16 133

Wskaźniki sezonowości (%)
I 78,09 67,64 68,66 65,22 79,01 69,51 70,74 66,77 72,51 55,12 55,94 55,34
II 99,71 93,24 96,93 100,47 96,58 89,76 91,43 98,19 118,74 116,63 130,52 114,95
III 144,93 156,61 155,65 161,10 145,86 157,59 158,50 162,73 139,32 149,96 138,18 150,68
IV 77,26 82,51 78,76 73,22 78,55 83,14 79,32 72,31 69,42 78,29 75,35 79,03

Źródło: Puciato, Grabiński (2012), s. 23.

rekomendacje z badań ruchu turystycznego dla przedsiębiorców oraz władz lokalnych i regionalnych
Mając na uwadze uzyskane wyniki badań, pokusić się można o sformułowanie następujących 

rekomendacji dla podmiotów regionalnej gospodarki turystycznej, których celem będzie rozwój 
turystyki na Opolszczyźnie, w tym ograniczenie niekorzystnych skutków sezonowości popytu 
turystycznego:

1. W konsekwencji transformacji polskiej gospodarki narodowej nastąpiła zmiana formy wła-
sności i rodzaju części obiektów zakwaterowania zbiorowego oraz stopniowa modernizacja 
i rozszerzenie zakresu świadczonych w nich usług. Spora część zdekapitalizowanej bazy 
noclegowej została także zlikwidowana, co spowodowało, że jej zasoby na Opolszczyźnie 
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zmniejszyły się o około 30%. Dalszy dynamiczny wzrost liczby korzystających z tury-
stycznych obiektów zakwaterowania zbiorowego i zbyt mała liczba tego rodzaju obiektów 
w regionie może stać się docelowo czynnikiem hamującym rozwój turystyki.

2. Potencjalna luka podażowa może być wyraźna w przypadku hoteli. W toku badań struktu-
ry ruchu turystycznego (Puciato, Grabiński, 2012, s. 39) wykazano, że ponad 30% tury stów 
odwiedzających Śląsk Opolski nocowało w hotelach. Mając na uwadze systema tyczną po-
prawę poziomu życia Polaków oraz fakt, iż w strukturze europejskiego hotelar stwa, hotele 
są dominującym rodzajem obiektów noclegowych, perspektywy dla powstawania nowych 
hoteli w województwie opolskim mogą być obiecujące.

3. Najkorzystniejszymi lokalizacjami dla nowopowstających obiektów hotelowych niskich 
i średnich kategorii wydają się być okolice największych atrakcji turystycznych regio-
nu (hotele wypoczynkowe) oraz najważniejszych traktów i węzłów komunikacyjnych 
(hotele tranzytowe). Bardzo dobrymi potencjalnymi lokalizacjami są również najwięk-
sze i najbar dziej atrakcyjne miasta województwa. Z badań prowadzonych przez auto-
rów artykułu oraz z informacji pozyskanych od jednostek samorządu terytorialnego 
oraz Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wynika, że oprócz hoteli o niskim 
i średnim standardzie, dobre perspektywy rozwoju mogą mieć również obiekty wyż-
szych kategorii, których obecnie w regionie jest niewiele. Dotyczy to szczególnie hoteli 
dysponujących profesjonalnym zapleczem konferencyjno-kongresowym, z którego mo-
głaby skorzystać większa liczba gości, wraz z rozbudowaną ofertą usług rekreacyjnych 
i zdrowotnych (np. SPA&Wellness).

4. W ramach badań odnotowano relatywnie dużą sezonowość ruchu turystycznego, który 
przyjmował szczególnie niskie rozmiary w styczniu i grudniu oraz w pierwszych kwarta-
łach analizowanych lat. Pomimo że sezonowość jest stałą cechą popytu turystycznego, to 
za sprawą bardzo niekorzystnego jej oddziaływania na efektywność podmiotów gospodar-
czych należy podjąć działania zmierzające do ograniczenia jej negatywnych skutków. 
W odniesieniu do podmiotów gospodarczych (głównie hotelarskich oraz gastronomicz-
nych) usytuowanych na obszarze województwa opolskiego należy rekomendować nastę-
pujące rozwiązania:
a) pozasezonowe różnicowanie cen, co może dodatkowo stymulować popyt ze strony, 

przeważających w strukturze badanych turystów, osób o średnich lub nawet niższych 
dochodach oraz osób o dużych zasobach czasu wolnego, np. emerytów;

b) przygotowanie specjalnych ofert, np. dla uczniów i studentów, osób starszych, osób ży-
jących samotnie, rodzin z dziećmi, turystów zagranicznych najczęściej odwiedzających 
Opolszczyznę, a więc głównie Niemców i Czechów, czy osób wykonujących określone 
zawody (np. nauczycieli);

c) „pozaturystyczne” wykorzystanie części posiadanych zasobów (np. pracowników, 
obiektów, gruntów) poza sezonem turystycznym, np. poprzez organizację imprez oko-
licznościowych, świadczenie usług cateringowych czy transportowych.
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5. Coraz więcej turystów oczekuje propozycji gotowych pakietów, na które składają się usłu-
gi: noclegowe, gastronomiczne, rekreacyjne, zdrowotne oraz zagospodarowanie wol nego 
czasu, np. poprzez zwiedzanie atrakcyjnych miejsc, poznawanie kultury i lokalnych tra-
dycji. Niezbędna jest zatem częstsza kooperacja lub/i koopetycja konkurujących ze sobą 
na co dzień przedsiębiorstw w celu stworzenia, promowania i sprzedaży wspólnej oferty, 
co może przyczynić się, w konsekwencji, do poprawy ich wyników finansowych Jednym 
z pożądanych rozwiązań mogłoby być przyłączanie kolejnych podmiotów do istniejących 
w województwie opolskim klastrów turystycznych.

6. Należy stymulować proces rozwoju różnorodnych rodzajów i form turystyki, m.in.: wypo-
czynkowej, poznawczej, kulturowej, w tym sentymentalnej, miejskiej (rozrywka, wyda-
rzenia sportowe i kulturalne, muzea, zakupy, gastronomia i kulinarna) i religijnej, a także 
zdrowotnej oraz przygranicznej. Formy te wraz z tradycyjnymi dla województwa opolskie-
go rodzajami turystyki, takimi jak turystyka wiejska, aktywna, industrialna i ekoturystyka 
powinny stanowić najważniejsze elementy kompleksowego produktu turystycznego.

7. Słabo rozwinięta na Opolszczyźnie jest turystyka biznesowa, która jest obecnie jednym 
z najszybciej rosnących na świecie rodzajów turystyki, generującym dużą wartość dodaną 
dla obszarów recepcyjnych. Dlatego należy podjąć działania zmierzające do jej bardziej 
dynamicznego rozwoju, polegające na uruchomieniu systemu zachęt dla potencjalnych 
inwestorów zainteresowanych budową hoteli biznesowych w regionie. Trzeba jednak pa-
miętać, że rozwój tej formy turystyki zależy przede wszystkim od skuteczności działań 
mających na celu poprawę potencjału gospodarczego regionu, głównie: zwiększenie spe-
cjalizacji gospodarczej, wzrost ilości zaangażowanego kapitału krajowego i zagranicz nego, 
pobudzanie przedsiębiorczości regionalnej oraz rozwój sektora usług biznesowych.

8. Godne rozważenia przez jednostki samorządu terytorialnego różnych szczebli jest zastoso-
wanie powszechnie wykorzystywanych instrumentów pobudzających rozwój turystyki na 
określonych obszarach recepcyjnych:
a) działania stymulacyjne ze strony władz lokalnych zmierzające do uruchamiania nowych 

przedsiębiorstw turystycznych, należących do prywatnych właścicieli: zachęty fiskalne 
(np. obniżone stawki danin lokalnych, głównie podatku od nieruchomości i środków 
transportu), zachęty planistyczno-administracyjne (np. uwzględnienie turystyki w lo-
kalnych strategiach rozwoju, wzrost znaczenia funkcji turystycznej w planach zagospo-
darowania przestrzennego) czy zachęty informacyjne (np. wzrost wydatków na promo-
cję lub bezpłatne doradztwo dla podmiotów gospodarczych);

b) tworzenie i konsekwentna realizacja lokalnych strategii rozwoju turystyki;
c) poprawa skuteczności pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych 

(UE) na inwestycje transportowe, turystyczne i sportowo-rekreacyjne;
d) wsparcie procesu tworzenia lokalnych organizacji turystycznych;
e) monitoring rynku turystycznego;
f) realizacja inwestycji mieszanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego;
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g) szkolenie kadr turystycznych, zgodne z potrzebami regionalnego rynku pracy;
h) rozwój systemu informacji turystycznej;
i) wzrost liczby miast partnerskich;
j) marketing terytorialny, w tym kreowanie marki turystycznej Opolszczyzny.

podsumowanie
Turystyka może stanowić ważny czynnik rozwoju województwa opolskiego. Aby tak się jed-

nak stało, należy konsekwentnie realizować działania zmierzające do poprawy atrakcyjności pro-
duktu turystycznego Opolszczyzny. Powinny być one ukierunkowane także na ograniczenie zbyt 
dużej sezonowości popytu turystycznego oraz zniwelowanie jej niekorzystnych skutków dla gmin, 
powiatów i całego województwa. Ważnym zadaniem w tym procesie wydaje się być systematyczne 
monitorowanie wielkości i struktury ruchu turystycznego oraz analiza jego zmian sezonowych. 
Prowadzenie dalszych badań naukowych w tym obszarze tematycznym pozwoli bowiem nie tylko 
na ocenę skuteczności już zrealizowanych projektów, ale także na ewentualną korektę planowa-
nych bądź realizowanych działań w ramach regionalnej polityki turystycznej.
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seasonality utilization of accommodation in opole 
province in 2009–2012 – implications for business practice

Keywords accommodation, tourist movement, seasonality, Opole province

Summary This article aims to assess the seasonality of tourism in Opole province in 2009–2012. The study 
also proposes measures to mitigate its negative effects. Analysis of the results showed that the area of 
Opole there is a large seasonal tourist traffic, which was particularly low in January and December 
and in the first quarters of the years concerned. To reduce these negative tendencies proposed local 
and regional authorities and entrepreneurs relating to: stimulate the development of hotel facilities, 
differential pricing, preparation of special offers, or other than tourist use parts of objects.
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