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Treść 

 
Sprawozdanie zawiera opis i analizę odpowiedzi na pytania o to, jak, dlaczego, 

kiedy i gdzie nastąpił rozwój turystyki związanej z dziedzictwem przemysłowym i 

turystyki wiejskiej w Europie. Omówiono zagadnienia będące obecnie 

przedmiotem dyskusji w tych dziedzinach oraz zaproponowano sposoby, w jakie 

oba obszary działalności mogłyby się dalej rozwijać, stać się bardziej rentowne i 

zrównoważone, a co za tym idzie – przynieść większe korzyści gospodarcze, 

środowiskowe i społeczno-kulturowe dla zainteresowanych społeczności 

lokalnych i całej Europy.  
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STRESZCZENIE 

 
Wprowadzenie 

W ekspertyzie zbadano problematykę rozwoju turystyki dziedzictwa przemysłowego i 

turystyki wiejskiej w Europie oraz zdefiniowano oba pojęcia. Ukazano wartość obu sektorów 

turystyki pod względem gospodarczym, środowiskowym i społeczno-kulturowym. 

Przedstawiono szereg studiów przypadku dotyczących organizacji, przedsiębiorstw, 

społeczności i regionów z niektórych krajów europejskich mających rozmaite doświadczenia 

w tych sektorach. Przy okazji omówienia bieżących kwestii i przyszłych możliwości 

zaproponowano sposoby, w jakie turystyka dziedzictwa przemysłowego i turystyka wiejska 

mogłyby się dalej rozwijać, stać się bardziej rentowne i zrównoważone oraz przynieść 

większe korzyści dla danych społeczności lokalnych, jak również całej gospodarki oraz 

całego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Europy. W obu przypadkach chodzi o 

odmianę tzw. turystyki zainteresowań; od 1970 r. oba sektory szybko się rozwijają, 

zaspokajając potrzeby wynikające z pojawienia się nowych rynków, nowych stylów życia i 

możliwości rozwoju nowych produktów. Choć pod niektórymi względami bardzo się od 

siebie różnią, mają ze sobą wiele wspólnego. 

 

Turystyka dziedzictwa przemysłowego 

Nawet jeśli przykłady turystyki dziedzictwa przemysłowego znaleźć można w całej Europie, 

najwięcej z nich znajduje się w Europie północno-zachodniej, czyli tam, gdzie swój początek 

miała rewolucja przemysłowa. Niemniej turystyka ta coraz intensywniej rozwija się w 

Europie południowej, środkowej i wschodniej. W turystyce dziedzictwa przemysłowego 

Europa zajmuje dominującą pozycję w skali światowej. To europejska specjalność – obecna 

na obszarach zarówno wiejskich, jak i miejskich. Sektor ten jest jednak rozdrobniony, a 

składają się na niego przeważnie drobne atrakcje turystyczne rzadko ze sobą powiązane. 

Istnieje wiele różnych rodzajów dziedzictwa przemysłowego: niektóre są bardziej 

atrakcyjne dla turystów, inne mniej.  

 

W turystyce dziedzictwa przemysłowego dominująca rola należy do sektora publicznego i 

organizacji niekomercyjnych. Sektor ten często opiera się na pracy wolontariuszy, z których 

znaczna część z oddaniem poświęca się ochronie dziedzictwa przemysłowego. Nie zastępuje 

on miejsc pracy utraconych w wyniku likwidacji przemysłu, ale przynosi znaczące dochody 

pośrednie i bezpośrednie, tam gdzie odnosi sukces, oraz może poprawić wizerunek i 

reputację obszarów poprzemysłowych. Często istnieje jednak zbyt mało faktycznych 

powiązań pomiędzy tym sektorem a biurami podróży i innymi przedsiębiorstwami 

turystycznymi, pomimo że dochody z turystyki powinny służyć finansowaniu ochrony 

dziedzictwa. Poziom kwalifikacji w tym sektorze turystyki jest często niski. Sukces i stopień 

zaawansowania oferty turystycznej różnią się znacząco w wymiarze lokalnym, regionalnym 

i krajowym. 

 

Turystyka wiejska 

Turystyka wiejska jest natomiast popularna w całej Europie, a ponadto stanowi dużo 

szerszy obszar działalności pod względem obrotów i zatrudnienia. Obejmuje bardzo dużą 

liczbę mikroprzedsiębiorstw. Podobnie jak turystyka dziedzictwa przemysłowego, zmaga się 

z problemami rozdrobnienia działalności, słabej współpracy czy koordynacji oraz coraz 

ostrzejszej konkurencji wewnętrznej i zewnętrznej. W odróżnieniu od turystyki dziedzictwa 

przemysłowego główną rolę odgrywa w tym przypadku sektor prywatny, który kieruje się 

przede wszystkim względami gospodarczymi i kwestią tworzenia miejsc pracy, zatrudniając 
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często w niepełnym wymiarze godzin i na stanowiskach wielozadaniowych. Turystyka ta 

spełnia ważną funkcję z punktu widzenia dochodów i zatrudnienia na obszarach wiejskich, 

zapewniając na ogół 10–20% dochodów i miejsc pracy na takich obszarach, tj. dwukrotnie 

więcej w stosunku do średniego poziomu dochodów i zatrudnienia w turystyce w Europie.  

 

O ile turystyka dziedzictwa przemysłowego oferuje głównie atrakcje turystyczne, o tyle 

turystyka wiejska zapewnia pełną ofertę turystyczną, obejmującą zarówno zakwaterowanie, 

jak i atrakcje dla turystów. Turystyka wiejska tworzy poczucie przywiązania do danego 

miejsca, sprzyjając lojalności turystów, która oznacza wielokrotne wizyty w danym miejscu. 

Turystyka wiejska osiąga dobre wyniki pod względem rozwoju produktów i innowacyjności, 

a także przyciągania nowego kapitału oraz przedsiębiorców z miast, innych regionów i 

krajów, którzy kierują się często indywidualnymi wyborami w zakresie stylu życia. Niemniej 

poziom jakości obsługi, marketingu, rozwoju produktów i sukcesu gospodarczego znacznie 

różni się w zależności od regionu i kraju. 

 

Wspólne problemy, cele i efekty 

Zarówno w turystyce wiejskiej, jak i w turystyce dziedzictwa przemysłowego powstał szereg 

organizacji członkowskich, na szczeblu krajowym i ogólnoeuropejskim, które pomagają 

prowadzić działalność marketingową i/lub pełnią funkcję organizacji lobbystycznych. Na 

ogół mają dostęp jedynie do niewielkich funduszy, a potencjalna wartość tych organizacji 

często pozostaje niewykorzystana. Ich poziom kwalifikacji turystycznych jest różny, zaś 

marketing, będący tradycyjnym źródłem dochodów, ma odtąd konkurencję w postaci mniej 

kosztownego marketingu internetowego. Słabą stroną obu sektorów jest zazwyczaj 

znajomość rynku i techniki marketingowe, choć istnieją przykłady konkretnych 

przedsiębiorstw i instytucji, które w tym zakresie radzą sobie bardzo dobrze. Zarówno 

turystyka wiejska, jak i turystyka dziedzictwa przemysłowego obecna jest często w 

uboższych regionach lub regionach będących na etapie przemian strukturalnych. Biorąc pod 

uwagę możliwości obu sektorów, żaden z nich nie jest dostatecznie powiązany z 

działalnością z zakresu rozwoju regionalnego i restrukturyzacji. 

 

Zarówno turystyka wiejska, jak i turystyka dziedzictwa przemysłowego ma duże znaczenie 

z punktu widzenia ochrony dziedzictwa. Oba sektory pomagają w zachowaniu niektórych 

aspektów krajobrazów dziedzictwa – albo bezpośrednio poprzez ochronę i ponowne 

wykorzystywanie budynków i innych konstrukcji do celów turystycznych, albo pośrednio 

poprzez podnoszenie znaczenia działalności podmiotów odpowiedzialnych za ochronę 

dziedzictwa z finansowego punktu widzenia, dzięki przyciąganiu zasobów finansowych 

turystów. Oba sektory osiągają efekty pod względem szkolenia i przekwalifikowania 

pracowników, wykazując potencjał rozwojowy w tym zakresie. W skali kraju mają 

potencjalnie dużą szansę, aby mieć swój udział w nowym europejskim sukcesie branż 

kreatywnych, z racji swoich powiązań ze sztuką, z działalnością kulturalną oraz z 

pogłębianiem i szerzeniem wiedzy. Oba sektory dostarczają korzyści społecznościom 

lokalnym, w obrębie których działają.  

 

Wartość turystyki dziedzictwa przemysłowego dla gospodarki Unii Europejskiej nie jest 

dokładnie znana. W oparciu o wybrane elementy ruchu turystycznego wpływ gospodarczy 

tego sektora oszacowano w ekspertyzie na 18 milionów wycieczek turystycznych z 

noclegiem i 146 milionów wyjazdów jednodniowych, co przekłada się na roczne wydatki 

bezpośrednie w wysokości niemal 9 miliardów euro. Łączne wpływy mogą być większe, jeśli 

weźmie się pod uwagę wpływ pośredni i indukowany, zważywszy, że dla wielu obiektów 

dziedzictwa przemysłowego charakterystyczne są ścisłe powiązania z otoczeniem i 

mieszkańcami danego terenu, co oznacza większy wpływ gospodarczy w wymiarze 
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lokalnym. EuroGites, europejska organizacja parasolowa turystyki wiejskiej, zebrała w 

2008 r. dane finansowe od swoich organizacji członkowskich, a następnie dokonała 

ekstrapolacji tych danych, aby uwzględnić dostępne informacje o liczbie miejsc 

noclegowych będące w posiadaniu organizacji spoza listy swoich członków. Obliczenia te 

wskazują, że turystyka wiejska pośrednio i bezpośrednio tworzy 900 000 miejsc pracy w 

Europie oraz wytwarza roczne dochody brutto w wysokości 150 miliardów euro. 

 

Wnioski 

Turystyka wiejska to przede wszystkim obszar działalności sektora prywatnego, który za cel 

stawia sobie osiąganie zysków i tworzenie miejsc pracy, a także często dywersyfikację 

gospodarstw rolnych, opierając się na zasobach krajobrazowych i związanej z nimi ochronie 

dziedzictwa oraz infrastrukturze, którą często finansuje sektor publiczny. Turystyka 

dziedzictwa przemysłowego jest głównie obszarem działalności organizacji nienastawionych 

na zysk lub sektora publicznego, która ma na celu ochronę tego dziedzictwa, a której 

rentowność zależy w dużej mierze od wydatków turystów, funduszy sektora publicznego i 

pracy wolontariuszy. Oba sektory mają szansę się rozwinąć, lepiej zorganizować i szerzej 

korzystać z dobrych praktyk.  

 

W obu sektorach występują problemy, ale widać też ogromną szansę na zwiększenie 

dobrobytu w skali lokalnej i krajowej, przyczynienie się do zachowania europejskiego 

dziedzictwa przemysłowego i dziedzictwa kulturowego wsi oraz wykazanie, w jaki sposób 

podejście ogólnoeuropejskie do rozwiązywania problemów i wyzwalania potencjału mogłoby 

skutecznie pomóc w tworzeniu najwyższej klasy przedsiębiorstw. Pogłębienie znajomości 

rynku, podniesienie kwalifikacji, usprawnienie zarządzania, współpracy i tworzenia sieci 

kontaktów oraz stworzenie innowacyjnych rozwiązań na przyszłość – wszystko to uważa się 

za klucze do sukcesu, podobnie jak rozwój bardziej zrównoważonej turystyki, w tym 

przejście na rozwiązania neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla.  

Zalecenia służą zaradzeniu problemom wskazanym w ekspertyzie oraz dostarczeniu 

informacji w celu ukierunkowania przyszłej polityki inwestycyjnej dotyczącej turystyki 

dziedzictwa przemysłowego i turystyki wiejskiej, opracowania sposobów na ukierunkowanie 

i zwiększenie konkurencyjności zainteresowanych MŚP, zapewnienia skutecznych systemów 

zarządzania ułatwiających współpracę i tworzenie sieci kontaktów oraz umożliwienia 

rozwoju efektywności społecznej, gospodarczej i środowiskowej zaangażowanych sektorów. 

Sformułowano siedem szczegółowych zaleceń: 

 wirtualny ośrodek badawczo-rozwojowy mający za zadanie analizę, ocenę i 

rozpowszechnianie  najlepszych praktyk; 

 prototypowy projekt demonstracyjny dotyczący regionu dziedzictwa 

przemysłowego; 

 prototypowy projekt demonstracyjny dotyczący regionu turystyki wiejskiej 

drugiej generacji; 

 projekt demonstracyjny dotyczący tzw. slow tourism; 

 program szkoleniowy z zakresu obsługi zasobów dziedzictwa, rozwijający 

kwalifikacje  dotyczące naprawy i konserwacji budynków i urządzeń; 

 seminaria służące rozpowszechnianiu innowacyjnych praktyk; 

 inicjatywa dotycząca rozwoju i promocji produktów niszowych skierowana do 

krajów azjatyckich i krajów BRIC. 
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Nadrzędnym zaleceniem jest powołanie wirtualnej grupy badawczej w oparciu o projekt z 

zakresu nauk stosowanych realizowany z sukcesem w 18 krajach europejskich1.  

 

Wszystkie zalecenia sformułowano tak, aby wiązały się one ze stosunkowo niskimi 

kosztami, a ostatecznie umożliwiały niezależność finansową projektów. Niektóre zalecenia 

mogłyby przyczynić się do odbudowy ogólnoeuropejskich organizacji rozwoju i wsparcia 

oraz niektórych organizacji działających w skali krajowej.  

 

Dodatkowe studia przypadku oraz materiały uzupełniające i potwierdzające informacje 

zawarte w ekspertyzie znajdują się w załącznikach. W załączniku H zamieszczono 

odpowiedzi na rozmaite najczęściej zadawane pytania, w tym o to, dlaczego takie niszowe 

obszary turystyki mają szczególne znaczenie dla Europy, czy w przyszłości będzie istniało 

wystarczające zapotrzebowanie rynkowe oraz czy sektory te działają zgodnie z zasadami 

turystyki zrównoważonej i czy liczą się z opiniami lokalnych mieszkańców w danych 

dziedzinach.  

 

                                                 
1  Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Polska, 

Rumunia, Słowacja, Szwecja, Węgry, Włochy i Wielka Brytania.  


