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Logistyka w przestrzeni turystycznej
Turystyka, to ruch, przemieszczanie,
poznawanie Êrodowiska i odkrywanie
jego pi´kna materialnego, i duchowego.
Turystyka, to konsumpcja przestrzeni
kulturowej cz∏owieka. Znaczenie turystyki dla cz∏owieka i jego Êrodowiska
przypomnia∏y Êwiatu Narody Zjednoczone, proklamujàc rok 2002 Mi´dzynarodowym Rokiem Ekoturystyki, a wi´c
takiego uprawiania turystyki, w którym
respektowane b´dà w najwi´kszym
stopniu zachowania zgodne z wymaganiami ochrony Êrodowiska. Turystyka
jest jednà z form rekreacji, a jej potrzeb´ w bilansie ˝ycia cz∏owieka zaznaczy∏
ju˝ w poczàtkach europejskiej kultury
chrzeÊcijaƒskiej Êw. Benedykt, za∏o˝yciel klasztoru Monte Cassino, w 512 r.
Logistyka jest wyzwaniem dla operatywnoÊci systemu rekreacji i rozwoju kultury turystycznej. Punktem wyjÊcia dla
scharakteryzowania koncepcji logistyki
jest myÊlenie kategoriami wartoÊci i korzyÊci. Logistyka w turystyce, oznacza
zastosowanie innowacyjnego narz´dzia
zarzàdzania infrastrukturà i suprastrukturà turystyki, przynoszàcego ewidentne
korzyÊci zarówno w sferze produkcji, jak
i w sferze konsumpcji jej us∏ug.
Logistyka kultury turystycznej jest
w istocie specyficznà logistykà dystrybucji, ze Êwiadczeniem pracy ró˝nymi
systemami infrastruktury kulturowej
(intelektualnej, infrastrukturalnej, technologicznej, transportowej itp.). Logistyka dystrybucji zorientowana na us∏ugi, oznacza proces koordynacji wszystkich czynnoÊci niematerialnych, które
muszà zostaç przeprowadzone dla wykonania us∏ug w sposób efektywny pod
wzgl´dem kosztów i zgodny z wymaganiami klienta.
G∏ówny kierunek tych dzia∏aƒ obejmuje trzy dziedziny:
• zminimalizowanie czasu oczekiwania, czyli czasu realizacji us∏ugi
• zarzàdzanie potencja∏em us∏ugowym
• dostaw´ us∏ug, najlepiej poprzez kana∏ dystrybucyjny.
Turystyk´ znamionuje immanentna
wi´ê z przestrzenià, w du˝ym zakresie
ze Êrodowiskiem naturalnym, a wi´c jest

to wi´ê ekologiczna, a w kinetycznej percepcji turystyki – wi´ê ekologistyczna.
Ekologistyka oznacza ekologizacj´
wszelkich procesów logistycznych
w zarzàdzaniu infrastrukturà i suprastrukturà turystycznà, a wi´c szczególne postrzeganie i przestrzeganie
w nich wymaganych standardów ochrony Êrodowiska i bezpieczeƒstwa publicznego, przy zachowaniu po˝àdanych norm jakoÊci i ekonomii.

Powstawanie spo∏eczeƒstwa
wypoczywajàcego i ró˝ne oblicza
turystyki
W Polsce obserwuje si´ kulturowo
istotnà przemian´ aktywnoÊci ludnoÊci
– zw∏aszcza jej cz´Êci w wieku produkcyjnym – od spo∏eczeƒstwa pracujàcego,
do spo∏eczeƒstwa wypoczywajàcego.
Nie nale˝y tego rozumieç jedynie w taki
sposób, ˝e wiele osób dysponuje coraz
wi´kszà iloÊcià wolnego czasu dlatego, i˝
udzia∏ „czasu zatrudnieniowego” w cyklu ˝ycia generalnie maleje. Raczej nale˝y postrzegaç w kategoriach coraz wi´kszej wartoÊci czasu wolnego, w indywidualnym kszta∏towaniu bytowania. Czas
wolny definiuje si´ jako czas, który cz∏owiek ma do dyspozycji poza takimi jego
koniecznymi czynnoÊciami, jak: praca
zawodowa, zaopatrzenie oraz regeneracja si∏ i powinnoÊci fizjologiczne.
Wzrost czasu wolnego rodzi wiele
implikacji w zachowaniach produkcyjnych i konsumpcyjnych kultury turystycznej, co odzwierciedla si´ równie˝
na rynku us∏ug turystycznych. Rynek
ten kszta∏towany jest przez eksploracj´
dóbr natury i stworzonà na ich bazie infrastruktur´ turystycznà, bàdê przez
kreowanie architektury technokulturowych oÊrodków turystyki wed∏ug wyzwaƒ modelu sp´dzania czasu wolnego. W wolnej gospodarce turystycznej
jest on zawsze stymulowany oczekiwaniami i wyborami konsumenta.
Wspó∏czesny cz∏owiek, to w du˝ym
stopniu homo oeconomicus, postrzegajà-

cy siebie, swà dzia∏alnoÊç i wi´zi z otoczeniem, g∏ównie w kategoriach ekonomicznych. Wspó∏czesny cz∏owiek, to
w równym stopniu homo motoricus, usi∏ujàcy podporzàdkowaç Êrodowisko
swej filozofii zmotoryzowanego bytowania i gospodarowania, w tym równie˝ wolnym czasem.
Turystyka ma wiele oblicz. U jednych
bywa ona rekreacjà, naturalnà cz´Êcià
ich cyklu ˝yciowego, wszak˝e bardzo
zró˝nicowanà wymiarem czasu i aktywnoÊci, zale˝nym od wieku, sprawnoÊci
ruchowej, statusu spo∏ecznego, kondycji ekonomicznej, preferencji rodzajowej, Êrodowiska zamieszkania i pracy,
dysponowania samochodem, dost´pnoÊci do obszarów i obiektów turystycznych, oferowanych przez nie wartoÊci rekreacji oraz bez wàtpienia – by
nie wymieniaç wszystkich szczegó∏owych uwarunkowaƒ – od standardu
ekologicznego Êrodowiska bytu.
U innych, rekreacja jest wpisana swoiÊcie w ich ˝ycie profesjonalne, bywa
w istocie przed∏u˝eniem czynnoÊci zawodowych, realizowanych na kortach
tenisowych, mityngach czy w ekskluzywnych klubach, tak˝e w s∏u˝bowych
woja˝ach krajowych i zagranicznych.

Kryteria wyborów zachowaƒ
turystycznych i ich referencje
logistyczne
Uczestnictwo w turystyce wynika
z dokonanego wyboru agregatu warunków, umo˝liwiajàcych jej realizacj´. Istotnymi kryteriami tego wyboru
sà (przy preferencji psychokulturowej
turystyki nad innym sp´dzaniem czasu wolnego, np. nad oglàdaniem telewizji):
• powód (np. wypoczynek, poratowanie zdrowia, zakupy, pielgrzymka,
odwiedziny)
• kondycja fizyczna (wiek, sprawnoÊç
ruchowa itd.)
• stan socjalny (zamo˝noÊç, bezrobocie itd.)
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• wykszta∏cenie (wy˝sze, podstawowe itd.) – rys. 1
• charakter wykonywanej pracy (intelektualna bàdê fizyczna)
• charakter socjodemograficzny (indywidualna, grupowa, w tym rodzinna, szkolna itd.)
• Êrodek realizacji (pieszo, rowerem,
pociàgiem, samochodem itp.)
• czas trwania (kilka godzin, kilka dni
w koƒcu tygodnia, urlop-wakacje
itd.) – rys. 2
• zasi´g (w Êrodowisku zamieszkania, wi´ksze oddalenie – rys. 3
• cz´stotliwoÊç (cyklicznie, np. codziennie, co tydzieƒ lub doraênie)
• forma (np. w´drowanie, wypoczynek osiad∏y)
• sposób uprawiania (np. w lesie spacer, zbieranie owoców lasu, biwakowanie)
• trwa∏oÊç wi´zi z miejscem (drugi
dom, ogródek dzia∏kowy, wybrane
Êrodowisko/obiekty)
• standard komfortu (namiot, przyczepa kempingowa, dom wypoczynkowy itd.).

ObjaÊnienia opisów:
Alter – wiek, Ausbildung – wykszta∏cenie, Einkommen – dochód, Ausflughauefigkeit am Wochenende – cz´stotliwoÊç wyjazdów cotygodniowych (sobotnio-niedzielnych)
Rys. 1. Cz´stotliwoÊç wyjazdów na wypoczynek cotygodniowy w funkcji wieku, wykszta∏cenia
i dochodu. èród∏o: Opracowanie autora

Logistyka dystrybucji transportowej
w turystyce cotygodniowej
W czasowo-przestrzennym spektrum
∏aƒcuchów logistycznych w turystyce,
dwa sà zdominowane przez transport,
mianowicie ∏aƒcuchy przemieszczeƒ na
wypoczynek cotygodniowy i coroczny
(wakacyjno-urlopowy). Nie oznacza to
pomniejszania roli transportu w konstelacji wypoczynku codziennego, jednak skala nasileƒ ruchu jest tu nieproporcjonalna do poprzednich, zw∏aszcza
w wymiarze ruchu motorowego. Letnia
turystyka coroczna ma charakter globalny, jest przedmiotem potencjalnych
zamierzeƒ i realizacji ca∏ego spo∏eczeƒstwa, acz niektóre grupy zawodowe
z racji koniecznoÊci produkcyjnych (np.
rolnicy) nie dysponujà w tym okresie
czasem wolnym.
Trudniejszy i cz´stszy do rozwiàzywania logistycznego jest problem turystyki cotygodniowej, a dok∏adniej penetracji przestrzeni rekreacyjnej przez
mieszkaƒców wi´kszych miast. W miastach mniejszych, w których obszarach
i ich otoczeniu kontakt z naturà jest
niemal powszechny, popyt na wypoczynek na wi´kszà odleg∏oÊç jest
przez to nieznaczny. Potrzeb´ t´ eks-
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ObjaÊnienia oznaczeƒ:
ÉÓ˚ – góry, åÓÂ – morze, ÑÛ„ÓÈ „ÓÓ‰ – inne miasto, èË„ÓÓ‰Ì˚Â ÁÓÌ˚ – strefy
podmiejskie, äËÌÓ – kino, è‡Í – park, ìÎËˆ‡ – ulica, íÂ‡Ú – teatr, 1 – wypoczynek codzienny, 2 – wypoczynek cotygodniowy, 3 – wypoczynek coroczny
Rys. 2. Wybory przestrzeni rekreacyjnej w zale˝noÊci od dyspozycji wolnego czasu. èród∏o: Stauskas
V.P., Gradostroitel’naja organizacija rajonov i centrov otdicha, Stroizdat, Leningrad 1977, s. 29
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ponuje wyraênie ludnoÊç miast powy˝ej 20 tys. ludnoÊci, a osobliwie ludnoÊç aglomeracji powy˝ej 100 tys. ludnoÊci, obcujàcej g∏ównie z naturà betonowà (rys. 4). Jest to ogó∏em 21,65 mln,
czyli 90,78% ludnoÊci miejskiej Polski,
a 56,60% ludnoÊci kraju. Ludzie ci, ˝yjàcy w warunkach wysokiej koncentracji
terytorialnej, na zaledwie 5,99% powierzchni kraju, sà ch∏onni kontaktu
z naturà i ten problem wymaga g∏´bszej analizy.
O realizacji cotygodniowego wypoczynku poza miastem, zasi´gu penetracji turystycznej Êrodowiska i wyborze
czasu przemieszczania si´, decyduje
posiadanie samochodu osobowego
(rys. 5). Klimat takiej rekreacji opisa∏
przed 70. laty Âwiatope∏k Karpiƒski
w wierszu Fauna miasta (fragment):
ObjaÊnienia opisów:
NR – ruch nierekreacyjny (nieturystyczny), RWR – ruch rekreacyjny (turystyczny) weekendowy
rzeczywisty, tj. do przestrzeni wypoczynkowej (mo˝e lepiej cotygodniowy lub sobotnio-niedzielny), RWO – ruch rekreacyjny(turystyczny) inny, np. odwiedziny krewnych – nie wymagajàcy bazy noclegowej
Rys. 3. Rozk∏ad rodzajowy strumieni i zasi´g czasowy podró˝owania z miasta do stref wypoczynku cotygodniowego. èród∏o: Opracowanie autora

Tak w betonowych brzezinach,
w geometrycznych borach,
Wartko nabrzmiewa godzina,
która wystrzeli w motorach.
Stanà, w pochód si´ sprz´gnà
i ruszà ˝elaznà ∏awicà.
Wyryjà si´ z miasta, wyl´gnà.
I cisza przejedzie ulicà.
Zajadà na leÊnà urod´ do stad
bawo∏ów i koni,
Na zielnà, na drzewnà swobod´,
na wonne lenistwo d∏oni.
W lasach ˝elastwa si´ spi´trzà.
WÊród kwiatów posnà maszkary
i umajonym wn´trzom na serca
si´ zmienià zegary.

Symbioza synergiczna gospodarki
turystycznej i logistyki

ObjaÊnienia opisów:
Anteil der ausflugenden Stadtbewohner – udzia∏ wyje˝d˝ajàcych mieszkaƒców miasta, %;
Stadtregionsradius – promieƒ regionu miasta, km; Ausflugsweite – zasi´g wyjazdów, km =
obszar ˝ó∏ty mi´dzy liniami niebieskimi; Anzahl der Ausfluege am Wochenende – liczba wyjazdów cotygodniowych (sobotnio-niedzielnych), Td Ew – tysi´cy ludnoÊci (mieszkaƒców) =
dotyczy wielkoÊci miasta
Rys. 4. Wyjazdy na wypoczynek cotygodniowy w funkcji wielkoÊci ludnoÊci miasta i regionu miejskiego. èród∏o: Opracowanie autora

Gospodarka turystyczna rozwa˝ana
jest jako zarzàdzanie procesami rekreacji, realizowanymi w czasie wolnym
poza miejscem zamieszkania. Stanowi
ona system kulturowo-cywilizacyjny
definiowany wspó∏zale˝nie przynajmniej przez:
• zasoby i jakoÊç kultury przyrodniczej
i materialnej Êrodowiska
• w∏aÊciwoÊci Êrodowiska – w tym klimat, topografi´, zagospodarowanie
przestrzenne, eksploatacj´, higien´
i osiàgalnoÊç czasowo-przestrzennà
• infrastruktur´ rekreacyjnà
• infrastruktur´ technicznà i spo∏ecznà
na terenach rekreacji lub w ich sà-
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siedztwie, s∏u˝àcych swymi us∏ugami
infrastrukturze i organizacji rekreacji
• konsumentów Êrodowiska w kompleksie ich preferencji rekreacyjnych
i segmentacji relacyjnej
• technologi´ turystyki opartà na dost´pnoÊci oraz Êrodkach i sposobach
Êwiadczenia us∏ug rekreacyjnych
• ekonomi´ dystrybucji dochodów gospodarstw domowych
• prawno-polityczne regulacje i wspieranie rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i ekonomizacji konsumpcji rekreacji
• odr´bne interesy fauny i flory w penetrowanym Êrodowisku przyrodniczym oraz osób trzecich w Êrodowisku i otoczeniu infrastruktury rekreacyjnej.
Logistyk´ nale˝y postrzegaç jako induktora rozwoju gospodarki turystycznej. Jest ona w istocie dwuparametrycznà logistykà nieroz∏àcznego wspó∏dzia∏ania:
• zaopatrzenia przestrzeni kulturowej
cz∏owieka w infrastruktur´ turystycznà, z nieodzownymi elementami in˝ynierii ekologicznej, respektujàca
ekoch∏onnoÊç terenów i obiektów rekreacyjnych w ich funkcji przeznaczenia oraz ich alokacj´ wynikajàcà z warunków przyrodzonych i akceptowanego ∏adem przestrzennym zainwestowania technicznego (czyli logistyka poda˝y okreÊlonych jakoÊci dóbr
us∏ugowych gospodarki turystycznej)
oraz
• konsumpcji us∏ug turystycznych, uwarunkowanych ich dost´pnoÊcià ekonomicznà, infrastrukturalnà i transportowà, akceptowalnoÊcià ich wartoÊci ekorekreacyjnych fizycznych
i emocjonalnych oraz dystrybucjà czasowo-przestrzennà, respektujàcà potrzeby regeneracji konstytucji psychofizycznej cz∏owieka (czyli logistyka realizowalnego popytu na oferowane
dobra gospodarki turystycznej).

Efekty logistycznej ingerencji
w przestrzeƒ turystycznà
Ujawnià si´ one dopiero przy kompletnej harmonizacji odr´bnych w naturze, ale nieroz∏àcznych w wype∏nianiu
misji logistycznej przep∏ywów strumieni ludzi, ∏adunków, informacji i mediów
technicznych, a wi´c przy ich realizacji:
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Rys. 5. Rozk∏ad skumulowany ruchu docelowego i powrotnego w celach rekreacyjnych w koƒcu tygodnia. èród∏o: Opracowanie autora

• we w∏aÊciwym miejscu i dystrybucji
rodzaje rekreacji, koszt porównywalskanalizowanej
ny z zagranicà itp.)
• we w∏aÊciwym czasie i bez opóênieƒ • wiele obszarów nie wykorzystuje
• we w∏aÊciwej technologii i z zastososwych atutów naturalnej infrastrukwaniem w∏aÊciwych Êrodków
tury rekreacji i zasobów materialne• przy sta∏ym monitorowaniu stopnia
go dziedzictwa kulturowego, ograniniezawodnoÊci dystrybucji, popytu
czajàc ich dost´pnoÊç turystycznà
i poda˝y
i dochody lokalnych samorzàdów
• uwzgl´dniajàcych substytucj´ us∏ug
(przyk∏ad chocia˝by agroturystyki)
rekreacyjnych, w tym turystycznych
oraz ich konkurencyjnoÊç (czasowà, • niedostateczna kultura czasu wolnekosztowà, jakoÊciowà i ogólnie logigo, którego zagospodarowanie przybiera nieraz niebezpieczne spo∏eczstycznà)
• po kosztach satysfakcjonujàcych
nie i ekologicznie formy (pijaƒstwo,
demolowanie lokali po meczach pi∏us∏ugodawc´ i dystrybutora oraz respektujàcych ich akceptacj´ przez
karskich itp.)
konsumenta
• po akceptowalnych kosztach publicz- • turysta nazbyt cz´sto nie przestrzenych
ga elementarnych wymagaƒ bezpie• z zachowaniem bezpieczeƒstwa puczeƒstwa ekologicznego na drodze
blicznego, logistycznego i ekologiczi w miejscu rekreacji (brawura motonego.
ryzacyjna i nast´pstwa wypadków,
rozpalanie ognisk w lesie, kàpiel
w miejscach niedozwolonych itp.)
Przy ocenie stopnia spójnoÊci tych
czynników w warunkach rodzimej tury• turysta zachowuje si´ wobec miejsca
styki nale˝y przyjàç pi´ç jej znamion:
rekreacji i innych jego konsumentów
• skromnoÊç oferty infrastrukturalnej.
nazbyt cz´sto jak barbarzyƒca, zaniedbujàc nale˝nà pokor´ wobec naDeprymujàco dzia∏a na popyt i rynek
tej sfery us∏ug oraz ogranicza jej dotury i innych turystów (ha∏as, g∏oÊna
st´pnoÊç i efekty ekonomiczne gomuzyka mechaniczna, zanieczyszczespodarki turystycznej (stan sanitarny,
nia fizjologiczne itp.).

