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Wstęp 
 

Turystyka przyrodnicza to jedna z form turystyki poznawczej. Podstawą do jej rozwoju są 

nienaruszone lub w niewielkim stopniu przekształcone przez człowieka walory przyrodnicze, a 

głównym motywem podróży jest poznawanie, obserwowanie i podziwianie przyrody. Przedmiotem 

zainteresowania turystów mogą być zarówno poszczególne gatunki roślin i zwierząt jak i siedliska 

roślinne, formy geologiczne czy obszary interesujące ze względu na zachowane walory krajobrazowe. 

Pojęciu turystyki przyrodniczej odpowiadają spotykane w literaturze określenia nature tourism, 

wildlife tourism czy green tourism1. 

Pogranicze polsko-słowackie to tereny górskie - Karpaty. Znajduje się tam wiele cennych i 

interesujących walorów przyrodniczych, w tym rzadkie i prawnie chronione, m.in. najwyższą formą 

ochrony przyrody – w parkach narodowych. Jest to również obszar charakteryzujący się wybitnymi 

walorami kulturowymi. 

Prezentowane w niniejszym raporcie dane to wynik badań przeprowadzonych w ramach 

projektu pn. „Turystyka przyrodnicza bez granic”, realizowanego przez partnerów: Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia” (Polska) oraz Detská organizácia Fénix, o.z. 

Územná organizácia Snina (Słowacja). Projekt realizowany jest w ramach Programu Współpracy 

Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 

Realizując projekt, jego autorzy próbują się zmierzyć z problemem braku wspólnej 

zintegrowanej oferty związanej z dziedzictwem przyrodniczym na pograniczu polsko-słowackim. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie współpracy transgranicznej poprzez promocję i rozwój 

turystyki przyrodniczej na tym terenie. Nawiązuje to do celu szczegółowego Programu, którym jest 

zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego 

przez mieszkańców i odwiedzających. 

Celem badań było poznanie oczekiwań potencjalnych klientów w zakresie turystyki 

przyrodniczej. Ich wyniki mają służyć do przygotowania unikatowej oferty turystycznej, która będzie 

odpowiadać potrzebom rynku. 

Badania były prowadzone w ramach projektu dotyczącego turystyki przyrodniczej na 

pograniczu polsko-słowackim w rozumieniu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Słowacja 

Interreg V 2014-2020, a w szczególności w południowej części województwa podkarpackiego 

                                                           
1
 R. Faracik, W. Kurek, M. Mika, E. Pitrus, D. Ptaszycka-Jackowska, 2008, Rodzaje i formy turystyki, [w:] W. Kurek 

(red.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 196-337. 



3 
 

(powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, krośnieński, jasielski) oraz w północnej części kraju 

preszowskiego (powiaty: Snina, Humenne, Medzilaborce, Stropkov, Svidnik). Obszar ten w całości 

znajduje się na terenie Karpat, na północ (Polska) i na południe (Słowacja) od głównego ich grzbietu, 

będącego również głównym wododziałem europejskim oddzielającym zlewiska Morza Bałtyckiego i 

Morza Czarnego. 

Obszar ten jest znany z interesujących walorów przyrodniczych, również tych wyjątkowo 

cennych i atrakcyjnych dla turystów. Wiele miejsc zostało objętych ochroną. Przykładowo utworzono 

na tym terenie trzy parki narodowe (Bieszczadzki Park Narodowy i Magurski Park Narodowy w Polsce 

oraz Park Narodowy „Połoniny” na Słowacji), parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. 

Granica polsko-słowacka może być traktowana jako bariera, ale również jako element 

stymulujący nawiązywanie współpracy i prowadzący do kształtowania się więzi transgranicznych. Na 

pograniczu polsko-słowackim przeważają więzi dwukierunkowe oparte m.in. o współpracę w 

dziedzinie ochrony przyrody. Kraje te mają bogate doświadczenia w zakresie wspólnych działań w 

obszarze przyrodniczym2. Z drugiej strony turystyka jest jednym z najważniejszych sektorów 

gospodarki na pograniczu polsko-słowackim3. Badania ruchu turystycznego pokazują, że aktywny 

wypoczynek i poznanie walorów przyrody należą do najważniejszych celów przyjazdu na teren 

pogranicza polsko-słowackiego4. Wydaje się więc, że wskazane są dalsze działania obu stron w relacji 

turystyka-ochrona przyrody. Niniejsze opracowanie stanowi niewielki wkład w rozwój turystyki 

przyrodniczej na tym terenie. 

  

                                                           
2
 M. Więckowski, 2004, Przyrodnicze uwarunkowania kształtowania się polsko-słowackich więzi 

transgranicznych, IGiPZ PAN, Warszawa. 
3
 M. Więckowski, D. Michniak, M. Bednarek-Szczepańska, B. Chrenka, V. Ira, T. Komornicki, P. Rosik, M. 

Stępniak, V. Szekely, P. Śleszyński, D. Świątek, R. Wiśniewski, 2012, Polish-Slovak borderland. Transport 
accessibility and tourism, IGiPZ PAN, Warszawa. 
4
 K. Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska, 2015, Wybrane problemy rozwoju turystyki w Beskidzie Niskim i na 

Pogórzu Karpackim w świetle badań ruchu turystycznego, [w:] K. Szpara, B. Zawilińska, A. Wilkońska 
(red.), Lokalny potencjał a zrównoważony rozwój turystyki w Karpatach, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, 
Rzeszów-Warszawa, s. 182-194. 
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1. Metodyka badań 
 

Celem badań było poznanie oczekiwań potencjalnych klientów w zakresie turystyki 

przyrodniczej. Wyniki badań mają posłużyć do przygotowania oferty turystycznej na pograniczu 

polsko-słowackim. 

Były one realizowane w lutym i w marcu 2019 r. z wykorzystaniem metod PAPI i CAWI. 

PAPI (Paper & Pen Personal Interview) to tradycyjne badania ankietowe, w formie bezpośredniego, 

indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego. Były one przeprowadzone m.in. podczas 

przyrodniczych warsztatów terenowych na pograniczu polsko-słowackim 1-3.02.2019 r. w Ustrzykach 

Górnych, 22-24.02.2019 r. w Orelcu i 15-17.03.2019 r. w Daliowej. CAWI (Computer-Assisted Web 

Interview) to technika zbierania informacji poprzez wypełnianie kwestionariuszy ankiety w formie 

elektronicznej. Pozwoliła ona na ankietowanie dużej grupy respondentów w krótkim czasie i 

anonimowo, co zwiększyło efektywność badań i wpłynęło pozytywnie na wiarygodność odpowiedzi. 

Metoda CAWI gwarantuje również szybki dostęp do uzyskanych danych oraz możliwość ich analizy, 

ponieważ podczas wypełniania ankiety online, odpowiedzi są automatycznie zapisywanie w formie 

elektronicznej. Kwestionariusze pozyskane metodą PAPI były wprowadzane do bazy danych ręcznie 

przez członków zespołu badawczego. Zgromadzono dane z 503 prawidłowo wypełnionych 

kwestionariuszy, w tym z 77 ankiet papierowych pozyskanych metodą PAPI. 

Do badań wykorzystywano kwestionariusz ankiety składający się z trzynastu pytań w trzech 

blokach tematycznych. Pierwszy z nich dotyczył preferowanego sposobu realizowania aktywności 

turystycznych w czasie wolnym, drugi odnosił się do istotnych cech oferty turystyki przyrodniczej, a 

trzeci poruszał zagadnienie oceny walorów przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego. W 

kwestionariuszu zastosowano pytania zamknięte i półotwarte, wykorzystano również Skalę Likerta. 

Umieszczona na końcu kwestionariusza metryczka zawierała sześć pytań. Był on przygotowany w 

dwóch wersjach językowych – polskiej i słowackiej. 

W preambule respondenci zostali poinformowani o celu badań, o tematyce projektu, w 

ramach którego są one realizowane oraz o partnerach. Przekazano również informację, że 

odpowiedzi pozostaną całkowicie anonimowe, a wyniki ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie do 

celów naukowych oraz będą pomocne do przygotowania oferty turystycznej. 
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2. Wyniki badań i wnioski 

2.1. Preferowany sposób realizowania aktywności turystycznych w czasie 

wolnym 
 

W tym bloku tematycznym starano się zidentyfikować preferencje respondentów w zakresie 

wybranych czynników istotnych podczas realizowania aktywności turystycznych. Dotyczyły one czasu 

trwania wyjazdów i towarzystwa, a także preferowanych typów obszaru oraz rodzajów i form 

turystyki. Klasyfikację na rodzaje i formy turystyki przeprowadzono w oparciu o opracowanie Rodzaje 

i formy turystyki5. 

Respondenci preferują wyjazdy turystyczne trwające 3-6 dni (53,1%) oraz 2 dni (33,0%) (Ryc. 

1). Rzadziej są to wyjazdy bardzo krótkie – jednodniowe (21,7%) lub długie - trwające 1-2 tygodni 

(22,5%). Znacznie mniejszy odsetek ankietowanych deklaruje wyjazdy bardzo długie – ponad 2 

tygodnie (5,4%). Są to podróże realizowane zwykle wraz z najbliższą rodziną (62,6%) lub w gronie 

przyjaciół i znajomych (59,2%). Tylko 18,3% badanych preferuje wyjazdy samotnie (Ryc. 2). W obu 

pytaniach można było wybrać jedną lub dwie odpowiedzi, dlatego ich suma przekracza wartość 

100%. 

 

 

Ryc. 1. Preferowana długość wyjazdów turystycznych 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

                                                           
5
 R. Faracik, W. Kurek, M. Mika, E. Pitrus, D. Ptaszycka-Jackowska, 2008, Rodzaje i formy turystyki, [w:] W. Kurek 

(red.) Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 196-337 
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Ryc. 2. Preferowane towarzystwo 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

Podczas wyjazdów w celach turystycznych respondenci zdecydowanie preferują obszary 

górskie (Ryc. 3). Są one bardzo ważne dla 55,9%, a ważne dla 28,2% badanych, co w sumie daje 

84,1%. Znacznym zainteresowaniem cieszą się też obszary nadmorskie, bardzo ważne dla 23,9%, a 

ważne dla 36,6% osób (w sumie 60,4%). Tereny pojezierne są bardzo ważne dla 8,9%, a ważne dla 

33,8% badanych (w sumie 42,7%) ale równocześnie prawie co piąty ankietowany deklaruje, że są one 

mało ważne lub nieważne. Ankietowani zdecydowanie bardziej preferują tereny wiejskie niż miejskie. 

Tereny wiejskie są bardzo ważne dla 16,1%, a ważne dla 34,6% respondentów (w sumie 50,7%). 

Tereny miejskie są bardzo ważne dla zaledwie 6,5%, a ważne dla 21,9% badanych (w sumie 28,4%), za 

to aż 36,6% ankietowanych uznało je za mało ważne lub nieważne. Podczas wyjazdów w celach 

turystycznych dla ponad połowy respondentów bardzo ważne lub ważne są obszary chronione, przy 

czym dla ponad 1/3 badanych są one obojętne, a dla 13,5% mało ważne lub nieważne. 
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Ryc. 3. Preferowany typ obszaru 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

Pytani o preferowany rodzaj turystyki (Ryc. 4), respondenci zdecydowanie najczęściej wybierali 

turystykę poznawczą, a na drugim miejscu turystykę wypoczynkową. Turystyka poznawcza jest 

bardzo ważna dla 58,8%, a ważna dla 32,4% ankietowanych (w sumie ponad 90%). Turystyka 

wypoczynkowa jest bardzo ważna dla 27,4%, a ważna dla 38,8% ankietowanych (w sumie 66,2%). Na 

kolejnych lokatach znalazły się turystyka specjalistyczna (bardzo ważna lub ważna dla 36,8% 

badanych) i turystyka zdrowotna (bardzo ważna lub ważna dla 31,6% respondentów). Przy czym w 

obu tych przypadkach dla około 1/3 badanych są one mało ważne lub nieważne. Najmniejsze 

zainteresowanie deklarowane było dla turystyki religijnej i turystyki biznesowej. W przypadku 

turystyki religijnej zaledwie 3,2% badanych uznało ją za bardzo ważną, a 12,7% za ważną (w sumie 

15,9%), za to aż 54,7% traktuje ją jako mało ważną lub nieważną. Turystykę biznesową tylko 1,6% 

ankietowanych uznało za bardzo ważną, a 9,9% za ważną (w sumie 11,5%), ale aż 56,3% traktuje ją 

jako mało ważną lub nieważną. 
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Ryc. 4. Preferowany rodzaj turystyki 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

Analizując wybrane formy turystyki (Ryc. 5), wyraźnie widać, że respondenci zdecydowanie 

preferują turystykę przyrodniczą i turystykę krajoznawczą oraz turystykę kulturową i ekoturystykę. 

Turystyka przyrodnicza jest bardzo ważna dla 54,9%, a ważna dla 34,8% badanych, co w sumie daje 

prawie 90%. Niewiele gorsze wskazania uzyskała turystyka krajoznawcza, która jest bardzo ważna dla 

40,0%, a ważna dla 46,3% ankietowanych (w sumie 86,3%). Bardzo istotne dla badanych są również 

turystyka kulturowa (bardzo ważna lub ważna dla 77,5% respondentów) i ekoturystyka (bardzo 

ważna lub ważna dla 73,8% ankietowanych), a nieco niedoceniona została turystyka kulinarna 

(bardzo ważna lub ważna dla 46,1% osób), chociaż w tym przypadku respondenci wskazywali też jako 

bardzo ważną jej szczególną formę - enoturystykę. 

W porównaniu do innych form stosunkowo niewiele osób preferuje wypoczynek w formie 

turystyki wiejskiej (bardzo ważna lub ważna dla 39,4% respondentów) czy agroturystyki - w czynnym 

gospodarstwie rolnym (bardzo ważna lub ważna dla 30,8% ankietowanych). 

Spośród form turystyki aktywnej największym zainteresowaniem cieszy się turystyka piesza 

(bardzo ważna lub ważna dla 73,0% badanych) i turystyka rowerowa (bardzo ważna lub ważna dla 

52,1% respondentów), znacznie rzadziej wskazywano na turystykę jeździecką (bardzo ważna lub 

ważna zaledwie dla 13,9% ankietowanych, przy 52,1% osób oceniających tę formę jako mało ważną 

lub nieważną). Wskazywano również na inne, ważne dla respondentów, formy turystyki i aktywności 

ruchowej, np.: kajakarstwo, narciarstwo biegowe, wspinaczkę skałkową, turystykę wodną, 

geocaching. 
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Ryc. 5. Preferowana forma turystyki 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 
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2.2. Istotne cechy oferty turystyki przyrodniczej 
 

W tym bloku tematycznym starano się zidentyfikować najbardziej istotne dla respondentów 

cechy oferty turystyki przyrodniczej. Dotyczyły one preferowanych walorów przyrodniczych, 

szerokości zakresu tematycznego oferty i jej najważniejszych składników. Informacje te będą 

szczególnie pomocne przy tworzeniu oferty turystyki przyrodniczej. 

Zdaniem ankietowanych interesującą ofertę turystyki przyrodniczej można stworzyć w oparciu 

o różnorodne walory przyrodnicze (Ryc. 6). Za najistotniejsze respondenci uznali lasy (bardzo ważne 

dla 54,1% respondentów, ważne dla 35,4% badanych, w sumie 89,5%) oraz wody, rośliny, zwierzęta 

(w każdym przypadku są to walory bardzo ważne lub ważne dla ponad 80% badanych), a także skały i 

łąki (każdy z dwóch ostatnich walorów jest bardzo ważny lub ważny dla ponad 70% badanych). 

Spośród innych bardzo ważnych walorów uznano m.in.: grzyby, owady, a szczególnie krajobraz. 

 

 

Ryc. 6. Znaczenie walorów do tworzenia oferty turystyki przyrodniczej 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

Zdaniem respondentów zakres tematyczny oferty turystyki przyrodniczej (Ryc. 7) powinien być 

bardzo szeroki (70,0%) i obejmować wiele elementów przyrodniczych i kulturowych. Niespełna ¼ 

ankietowanych oczekuje tematyki szerokiej ale ograniczonej tylko do elementów przyrodniczych (np. 

rośliny lub zwierzęta występujące na jakimś obszarze). Mniej niż 6% badanych preferuje tematykę 

bardzo wąską, ograniczoną np. do jednego gatunku charakterystycznego dla danego miejsca.  
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Ryc. 7. Preferowany zakres tematyczny oferty turystyki przyrodniczej 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

Zdaniem respondentów do istotnych składników dobrej oferty turystyki przyrodniczej (Ryc. 8) 

można zaliczyć zarówno przewodnika turystycznego – osobę z odpowiednimi kwalifikacjami i 

uprawnieniami, która w metodyczny sposób przekaże wiedzę (bardzo ważny lub ważny dla 78,9% 

ankietowanych) jak i przewodnika – specjalistę w dziedzinie, która może szczególnie zainteresować 

turystów i wzbogacić ofertę (np. leśniczy) (bardzo ważny lub ważny dla 73,2% ankietowanych). 

Elementem oferty powinien być też przewodnik i mapa (np. po ścieżce przyrodniczej), zarówno w 

wersji klasycznej (np. papierowej) (bardzo ważny lub ważny dla 79,9% osób), jak i w formie 

elektronicznej (np. aplikacja na telefon) (bardzo ważny lub ważny dla 70,6% respondentów). 

Olbrzymim zainteresowaniem cieszy się prezentowanie walorów w terenie (bardzo ważny lub 

ważny dla 83,5% respondentów), jednak spory odsetek badanych uważa, że elementem oferty mogą 

być też walory prezentowane w muzeum (bardzo ważny lub ważny dla 49,3% ankietowanych). 

Podobnie badani zdecydowanie preferują uczestnictwo czynne, aktywne poznawanie walorów 

przyrodniczych (np. wykonywanie zadań, udział w warsztatach) (bardzo ważne lub ważne dla 69,8% 

ankietowanych). Uczestnictwo bierne (np. udział w wykładach) cieszy się znacznie mniejszym 

zainteresowaniem (bardzo ważne lub ważne dla 24,1% ankietowanych, przy czym dla ponad 1/3 

badanych jest ono mało ważne i nieważne). 

Spośród innych bardzo ważnych składników dobrej oferty turystyki przyrodniczej zwracano 

uwagę m.in. na potrzebę dostosowania formy przekazu do odbiorcy (np. oferta dla dzieci), 

konieczność uwzględnienia zajęć z zakresu interpretacji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, 

umożliwienie obserwacji zwierząt w ich naturalnym środowisku oraz wykorzystanie rozwiązań 

aktywizujących uczestników (np. geocaching). 
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Ryc. 8. Preferowane składniki dobrej oferty turystyki przyrodniczej 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 
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2.3. Walory przyrodnicze pogranicza polsko-słowackiego 
 

W tym bloku tematycznym respondenci podjęli próbę samooceny swej wiedzy na temat 

walorów przyrodniczych pogranicza polsko-słowackiego oraz oceny oferty turystyki przyrodniczej w 

regionie. Wyrazili również swą opinię na temat potrzeby wzbogacenia wiedzy na temat walorów 

przyrodniczych w południowej części województwa podkarpackiego i w północnej części kraju 

preszowskiego. 

Respondenci z Polski ocenili swą wiedzę na temat walorów przyrodniczych w południowej 

części województwa podkarpackiego średnio na 3,8 (Ryc. 9), w skali od 1 do 5 (ocena bardzo dobra 

(5) - 21,4% osób, ocena dobra (4) – 45,9%). Na znacznie słabszą notę (2,2) oceniono wiedzę na temat 

walorów przyrodniczych północnej części kraju preszowskiego (ocena bardzo dobra (5) – 4,3%, ocena 

dobra (4) – 7,7%, przy czym oceny najsłabsze (1 lub 2) to 59,3%). 

 

 

Ryc. 9. Samoocena wiedzy respondentów z Polski na temat walorów przyrodniczych w południowej 
części województwa podkarpackiego i północnej części kraju preszowskiego (5 - bardzo dobra, 1 - 

niedostateczna) 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

Respondenci ze Słowacji ocenili swą wiedzę na temat walorów przyrodniczych w południowej 

części województwa podkarpackiego średnio na 2,9 (Ryc. 10), w skali od 1 do 5 (ocena bardzo dobra 

(5) - 13,3% osób, ocena dobra (4) – 16,7%). Na nieznacznie lepszą notę (3,1) oceniono wiedzę na 

temat walorów przyrodniczych północnej części kraju preszowskiego (ocena bardzo dobra (5) – 5,0%, 

ocena dobra (4) – 30,0%. 
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Ryc. 10. Samoocena wiedzy respondentów ze Słowacji na temat walorów przyrodniczych w 
południowej części województwa podkarpackiego i północnej części kraju preszowskiego (5 - bardzo 

dobra, 1 - niedostateczna) 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

Zdecydowana większość respondentów z Polski i ze Słowacji czuje potrzebę wzbogacenia 

wiedzy na temat walorów przyrodniczych południowej części województwa podkarpackiego (PL - 

82,7%, SK – 71,7%) (Ryc. 11) i północnej części kraju preszowskiego (PL - 69,5%, SK – 73,3%) (Ryc. 12). 

 

 

Ryc. 11. Potrzeba wzbogacenia wiedzy na temat walorów przyrodniczych południowej części 
województwa podkarpackiego, wyrażona przez respondentów z Polski (PL) i ze Słowacji (SK) 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 
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Ryc. 12. Potrzeba wzbogacenia wiedzy na temat walorów przyrodniczych północnej części kraju 
preszowskiego, wyrażona przez respondentów z Polski (PL) i ze Słowacji (SK) 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

W opinii 20,5% respondentów z Polski i 28,3% ze Słowacji oferta turystyki przyrodniczej w 

południowej części województwa podkarpackiego jest wystarczająca (Ryc. 13). Ponad połowa 

ankietowanych Polaków i 1/5 Słowaków jest jednak odmiennego zdania. W opinii 3,9% 

respondentów z Polski i 20,0% ze Słowacji oferta turystyki przyrodniczej w północnej części kraju 

preszowskiego jest wystarczająca (Ryc. 14). Ponad 1/4 ankietowanych Polaków i 1/3 Słowaków jest 

jednak odmiennego zdania. 

 

 

Ryc. 13. Opinia wyrażona przez respondentów z Polski (PL) i ze Słowacji (SK), czy oferta turystyki 
przyrodniczej w południowej części województwa podkarpackiego jest wystarczająca 
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Ryc. 14. Opinia wyrażona przez respondentów z Polski (PL) i ze Słowacji (SK), czy oferta turystyki 
przyrodniczej w północnej części kraju preszowskiego jest wystarczająca 
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2.4. Metryczka 
 

W badaniach wzięło udział 503 respondentów, 57,3% z nich stanowiły kobiety, a 42,7% to 

mężczyźni (Ryc. 15). Były to najczęściej osoby w wieku 36-45 lat (33,8%) i 25-35 lat (28,8%) (Ryc. 16), 

które deklarowały wykształcenie wyższe (78,7%) lub średnie (19,3%) (Ryc. 17). Osoby te zwykle były 

pracownikami zatrudnionymi na cały etat (66,6%) lub prowadziły swoją działalność gospodarczą 

(13,9%) (Ryc. 18). 

Ankietowani byli głównie mieszkańcami Polski (87,5%) i Słowacji (11,9%) (Ryc. 19), najczęściej 

województwa podkarpackiego (75,3%) i kraju preszowskiego (7,2%) (Ryc. 20), gdzie zamieszkiwali 

miejscowości o charakterze wojewódzkim (34,2%), powiatowym (33,6%) i gminnym (28,4%) (Ryc. 21). 

Według statystyk średni miesięczny rozporządzalny dochód na jedną osobę w gospodarstwie 

domowym w Polsce wynosi około 1600 PLN netto, czyli około 375 EUR. Około 54% badanych 

deklarowało średni rozporządzalny dochód jako wyższy od podanych wartości (Ryc. 22), a nieco 

ponad 22% jako niższy. Pozostali respondenci odmówili odpowiedzi na to pytanie. 

 

 

Ryc. 15. Płeć respondentów 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 
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Ryc. 16. Wiek respondentów 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

 

Ryc. 17. Wykształcenie respondentów 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 
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Ryc. 18. Status zatrudnienia respondentów 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

Ryc. 19. Miejsce zamieszkania respondentów – kraj 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 
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Ryc. 20. Miejsce zamieszkania respondentów – województwo 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 

 

Ryc. 21. Miejsce zamieszkania respondentów – rodzaj miejscowości 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 
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Ryc. 22. Status majątkowy respondentów 

Źródło: opracowano na podstawie badań ankietowych 
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Podsumowanie 
 

Przyroda Karpat jest jednym z atutów pogranicza polsko-słowackiego. Najcenniejsze obszary 

zostały objęte różnymi formami ochrony przyrody z Bieszczadzkim Parkiem Narodowym, Magurskim 

Parkiem Narodowym i Parkiem Narodowym „Połoniny” na czele. Obszar ten cieszy się również 

zainteresowaniem turystów, a walory przyrodnicze są jednym z czynników decydujących o wyborze 

tego miejsca. 

Turystyka przyrodnicza na pograniczu polsko-słowackim przyjmuje różne formy. Począwszy od 

zwykłego obcowania z przyrodą, jej poznawania, obserwowania i podziwiania, aż po aktywności 

bardziej specjalistyczne, np. turystykę ornitologiczną (birdwatching) czy turystyczne (fotograficzne) 

safari. 

Wyniki przeprowadzonych badań pokazują, że idea poszerzania oferty turystyki przyrodniczej 

jest ważna i ciągle aktualna. Respondenci oczekują głównie bardzo szerokiej oferty o charakterze 

krajoznawczym, zawierającej zarówno elementy przyrodnicze jak i kulturowe. Mile widziana będzie 

jednak również szeroka oferta przyrodnicza, przygotowana w oparciu o potencjał ekosystemu doliny, 

zbocza czy grzbietu. Ważne, żeby to była oferta obudowana materiałami umożliwiającymi 

poszerzenie wiedzy (przewodniki, mapy, foldery ulotki) zarówno w formie klasycznej jak i 

elektronicznej, umożliwiającej korzystanie z nich przy użyciu urządzeń mobilnych. Niezastąpiony 

wydaje się jednak w dalszym ciągu dobrze wyszkolony przewodnik turystyczny oraz specjalista – 

przyrodnik, który może przekazać wiedzę ekspercką na najwyższym poziomie lub też wytłumaczyć 

najbardziej skomplikowane rzeczy prostym, przystępnym językiem. 

Oferta musi być również aktywizująca turystów. Umożliwiająca realizację zajęć terenowych i 

wykonywanie zadań czy wręcz zabawę w przypadku dzieci. Mile widziane są wszelkiego rodzaju 

dodatkowe elementy wzbogacające produkt. Może to być poznawanie świata przyrody połączone z 

warsztatami fotograficznymi, rozpoznawanie tropów zwierząt, ich kryjówek, odnajdywanie rzadkich 

gatunków roślin połączone z zajęciami nt. budowy i czytania mapy czy korzystania z GPS.  

Przeprowadzenie badań dotyczących rynku usług turystycznych w kontekście turystyki 

przyrodniczej to tylko pierwszy krok. Kolejnym powinno być utworzenie interesującej oferty turystyki 

przyrodniczej, która wzbogaci i uzupełni już istniejącą. 
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Aneks 

Załącznik 1. Kwestionariusz w języku polskim 
 

BADANIE ANKIETOWE 

OCZEKIWANIA POLSKICH I SŁOWACKICH KONSUMENTÓW 

WOBEC OFERTY TURYSTYKI PRZYRODNICZEJ 

 

Szanowni Państwo, 
chcielibyśmy poznać Państwa opinię na temat oczekiwań w zakresie oferty turystyki przyrodniczej. 

Nasze badanie jest prowadzone w ramach projektu „Turystyka przyrodnicza bez granic”, 
realizowanego przez partnerów: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro 
Carpathia” (Polska) oraz Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina (Słowacja). Projekt 
realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020 dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz budżetu państwa.  

Odpowiedzi pozostaną całkowicie anonimowe. Wyniki tej ankiety zostaną wykorzystane wyłącznie do 
celów naukowych oraz będą pomocne do przygotowania oferty turystycznej. Wypełnienie ankiety 
zajmie około 10 minut. 

Z góry serdecznie dziękujemy za pomoc w tym badaniu oraz za poświęcony czas i wysiłek. 

 

Kwestionariusz ankiety 

1. Preferowany sposób spędzania czasu wolnego 

 
1.1.  Preferuję wyjazdy turystyczne trwające (max. 2 odpowiedzi): 

a) 1 dzień; 

b) 2 dni; 

c) 3-6 dni; 

d) 1-2 tygodni; 

e) dłuższe niż 2 tygodnie; 

 

1.2. W jakim towarzystwie preferuje Pani/Pan spędzanie czasu wolnego (max. 2 odpowiedzi): 

a) samotnie; 

b) z najbliższą rodziną (małżonek, dzieci); 

c) z przyjaciółmi; 
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1.3. Podczas wyjazdów w celach turystycznych preferuję obszary (1 odpowiedź w każdym 

wierszu): 

Typ obszaru Bardzo ważny Ważny Obojętny Mało ważny Nieważny 
górski      

nadmorski      

pojezierny      

chroniony      

wiejski      

miejski      

 

Inne bardzo ważne: …………………………………………….. 

 

1.4. Podczas wyjazdów w celach turystycznych preferuję rodzaj turystyki (1 odpowiedź w każdym 

wierszu): 

Rodzaj 
turystyki 

Bardzo ważna Ważna Obojętna Mało ważna Nieważna 

Poznawcza 
(np. 

zwiedzanie) 

     

Wypoczynkowa 
(np. 

plażowanie) 

     

Zdrowotna 
(np. pobyt w 
uzdrowisku) 

     

Specjalistyczna 
(np. 

narciarstwo) 

     

Religijna 
(np. 

pielgrzymki) 

     

Biznesowa 
(np. udział w 

targach) 

     

 

Inne bardzo ważne: ……………………………………………… 

 

1.5. Spośród form turystyki preferuję (1 odpowiedź w każdym wierszu): 

Forma 
turystyki 

Bardzo ważna Ważna Obojętna Mało ważna Nieważna 

Turystyka 
przyrodnicza 

     

Ekoturystyka 
(słabo 

przekształcone 
przez 

człowieka 
środowisko 
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przyrodnicze 
oraz związana z 

nim kultura 
materialna i 

niematerialna) 

Turystyka 
kulturowa 

     

Turystyka 
kulinarna 

     

Turystyka 
krajoznawcza 

     

Agroturystyka 
(w czynnym 

gospodarstwie 
rolnym) 

     

Turystyka 
wiejska, na 

terenach 
wiejskich 

     

Turystyka 
piesza 

     

Turystyka 
rowerowa 

     

Turystyka 
jeździecka 

     

 

Inna bardzo ważna forma turystyki: ………………………………………….. 

 

2. Istotne cechy oferty turystyki przyrodniczej 

 
2.1. Które walory pozwolą stworzyć interesującą ofertę turystyki przyrodniczej (1 odpowiedź w 

każdym wierszu): 

Walor Bardzo ważny Ważny Obojętny Mało ważny Nieważny 

Rośliny      

Zwierzęta      

Lasy      

Łąki      

Wody      

Skały      

 

Inny bardzo ważny walor: ……………………………………………… 

 

2.2. Jak szeroki powinien być zakres tematyczny oferty turystyki przyrodniczej (jedna odpowiedź): 

a) tematyka wąska (np. gady doliny Sanu); 

b) tematyka szeroka przyrodnicza (np. zwierzęta doliny Sanu); 

c) tematyka bardzo szeroka krajoznawcza (np. przyroda i kultura doliny Sanu).  
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2.3. Jakie składniki powinna mieć dobra oferta turystyki przyrodniczej (1 odpowiedź w każdym 

wierszu): 

Składnik Bardzo ważny Ważny Obojętny Mało ważny Nieważny 

Przewodnik 
(osoba) 

     

Przewodnik - 
specjalista (np. 

leśniczy) 

     

Przewodnik i 
mapa 

papierowe 

     

Przewodnik i 
mapa 

elektroniczne 
(np. aplikacja 

na telefon) 

     

Prezentowanie 
walorów w 

muzeum 

     

Prezentowanie 
walorów w 

terenie 

     

Uczestnictwo 
bierne 

(przedstawienie 
informacji w 

formie 
wykładu) 

     

Uczestnictwo 
czynne, 

aktywne (np. 
wykonywanie 

zadań) 

     

Łączenie z 
innymi formami 
aktywności (np. 

fotograficzne 
safari) 

     

 

Inne bardzo ważne składniki: ………………………………………………………… 

3. WALORY PRZYRODNICZE POGRANICZA POLSKO-SŁOWACKIEGO 

 
3.1. Jak Pani/Pan ocenia swoją wiedzę na temat walorów przyrody południowej części 

województwa podkarpackiego i kraju preszowskiego, gdzie 5- bardzo dobra, 1-

niedostateczna? (1 odpowiedź w każdym wierszu) 

Obszar 5 4 3 2 1 

województwo 
podkarpackie 

     

Kraj 
Preszowski 
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3.2. Czy czuje Pani/Pan potrzebę wzbogacenia wiedzy na temat walorów przyrodniczych 

południowej części województwa podkarpackiego? (jedna odpowiedź) 

 Tak; 

 Nie; 

 Nie mam zdania; 

 

3.3. Czy czuje Pani/Pan potrzebę wzbogacenia wiedzy na temat walorów przyrodniczych 

północnej części Kraju Preszowskiego? (jedna odpowiedź) 

 Tak; 

 Nie; 

 Nie mam zdania; 

 

3.4. Czy uważa Pani/Pan, że oferta turystyki przyrodniczej w województwie podkarpackim jest 

wystarczająca? (jedna odpowiedź) 

 Tak; 

 Nie; 

 Nie mam zdania; 

 

3.5. Czy uważa Pani/Pan, że oferta turystyki przyrodniczej w Kraju Preszowskim jest 

wystarczająca? (jedna odpowiedź) 

 Tak; 

 Nie; 

 Nie mam zdania; 

 

 

4. INFORMACJE O PANI/PANU (METRYCZKA): 
4.1. Płeć: 

 Kobieta; 

 mężczyzna; 

 

4.2. Wiek: 

 18-24; 

 25-35; 

 36-45; 

 46-55; 

 56-65; 

 66-75; 

 76 i więcej; 

 

4.3. Wykształcenie: 

 podstawowe lub gimnazjalne; 

 zasadnicze zawodowe; 

 średnie; 

 wyższe; 
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4.4. Status zatrudnienia/Sytuacja zawodowa: 

 uczeń/student; 

 własna działalność gospodarcza; 

 pracownik na cały etat; 

 pracownik na część etatu; 

 bezrobotny; 

 emeryt/rencista; 

4.5. Miejsce zamieszkania: 

Kraj:  

 Polska; 

 Słowacja; 

 Inny (jaki?) …………………………………..; 

Województwo: 

 Podkarpackie;  

 Preszowskie; 

 Inne (jakie?) ………………………………….; 

  

Rodzaj miejscowości: 

 wojewódzka;  

 powiatowa;  

 gminna; 

 inna; 

4.6. Według statystyk średni miesięczny rozporządzalny dochód na jedną osobę w gospodarstwie 

domowym w Polsce wynosi ok. 1600 PLN czyli ok. 375 EUR (netto). Czy u Pana(i) w 

gospodarstwie domowym rozporządzalny dochód jest niższy czy wyższy?: 

 Niższy; 

 Wyższy; 

 Odmawiam odpowiedzi. 
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Załącznik 2. Kwestionariusz w języku słowackim 
 

PRIESKUMNÁ ANKETA 

OČAKÁVANIA POĽSKÝCH A SLOVENSKÝCH PRÍJEMCOV 

PONUKY PRÍRODNÉHO TURIZMU 

 

Dámy a páni, 

radi by sme spoznali Váš názor na očakávania na tému prírodnej turistiky.  

Náš prieskum sa uskutočňuje ako súčasť projektu Prírodná turistika bez hraníc, realizovaného 
partnermi: Združenie pre rozvoj a propagáciu podkarpatskej oblasti Pro Carpathia (Poľsko) a Detská 
organizácia Fénix, o. z., Územná organizácia Snina (Slovensko). Projekt je realizovaný ako súčasť 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020 vďaka finančnej 
podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. 

Odpovede zostanú v úplnej anonymite. Výsledky tohto prieskumu budú použité len na vedecké účely 
a pomôžu pripraviť turistickú ponuku. Vyplnenie ankety trvá približne 10 minút. 

Vopred ďakujeme za Vašu pomoc  pri tomto prieskume, ako aj za Váš čas a námahu. 

 

 

DOTAZNÍK 

 

1. Preferovaný spôsob trávenia voľného času 

    1.1. Dávam prednosť turistickým výletom na (max. 2 odpovede): 
    a)  jeden deň; 
    b)  2 dni; 
    c)  3 – 6 dní; 
    d)  1 – 2 týždne; 
    e)  dlhšie ako 2 týždne; 

 

    1.2. V akej spoločnosti uprednostňujete trávenie voľného času? (max. 2 odpovede): 
    a)  sám; 
    b)  s najbližšou rodinou (manželka, deti); 
    c)   s priateľmi; 
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1.3. Pri cestovaní za turistikou preferujem nasledovné územie (iba 1 odpoveď v riadku): 

Typ územia Veľmi dôležitý Dôležitý Vyhovujúci Málo dôležitý Nedôležitý 

hory      

pobrežie      

okolie jazier      

chránené       

vidiek      

mestské      

 

Iné, veľmi dôležité: …………………………………………….. 

 

1.4. Pri cestovaní za turistikou preferujem nasledujúci druh turistiky (iba 1 odpoveď v riadku): 

   Druh 
  turistiky 

Veľmi dôležitý Dôležitý Vyhovujúci Málo dôležitý Nedôležitý 

Poznávacia 
(napr. 

prehliadky) 

     

Oddychová 
(napr.na pláži) 

     

Zdravotná 
(napr. pobyt v 

kúpeľoch) 

     

Špecializovaná 
(napr. 

lyžovanie) 

     

Náboženská 
(napr. púte) 

     

Obchodná 
(napr. účasť 

na veľtrhoch) 

     

 

Iný, veľmi dôležitý: ……………………………………………… 

 

1.5. Medzi formami turistiky, ktoré uprednostňujem, je (iba 1 odpoveď v riadku): 

Forma 
turistiky 

Veľmi dôležitý Dôležitý Vyhovujúci Málo dôležitý Nedôležitý 

Prírodná 
turistika 

     

Ekoturistika 
(minimálne 
ovplyvnené 

prírodné 
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prostredie 
človekom a s 
ním súvisiaca 
materiálna  a 
nemateriálna 

kultúra) 

Kultúrna 
turistika  

     

Kulinárska 
turistika  

     

Poznávacia 
turistika 

     

Agroturistika 
(na aktívnej 

farme) 

     

Vidiecky 
turizmus - na 

vidieku 

     

Pešia 
turistika 

     

 
Cykloturistika 

     

Jazdecká 
turistika 

     

 

Iná, veľmi dôležitá, forma turistiky: ………………………………………….. 

 

  2. Dôležité vlastnosti ponuky prírodnej turistiky 

   2.1. Ktoré hodnoty vytvoria zaujímavú ponuku prírodnej turistiky? (1 odpoveď v riadku): 

Hodnota Veľmi dôležitý Dôležitý Vyhovujúci Málo dôležitý Nedôležitý 

Rastliny      

Živočíchy      

Lesy      

Lúky      

Voda      

Skaly      

 

Iná, veľmi dôležitá hodnota: ……………………………………………… 

 

  2.2. Aký široký má byť tematický rozsah ponuky prírodnej turistiky (jedna odpoveď): 
  a)  úzke témy (napr. plazy v údolí rieky San); 
  b)  širšie prírodné témy (napr. zvieratá z údolia rieky San); 
  c)  veľmi široké témy (napr. príroda a kultúra údolia rieky San). 
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2.3. Z čoho by mala byť zložená dobrá ponuka prírodnej turistiky? (1 odpoveď v riadku): 

Komponenty Veľmi dôležitý Dôležitý Vyhovujúci Málo dôležitý Nedôležitý 

Sprievodca 
(osoba) 

     

Sprievodca - 
špecialista 

(napr. lesník) 

     

Sprievodca a 
papierová 

mapa  

     

Elektronický 
sprievodca  a 
mapa (napr. 
aplikácia v 
telefóne) 

     

Propagácia 
hodnôt 
v múzeu 

     

Propagácia 
hodnôt v 

teréne 

     

Pasívna účasť 
(prezentácia 

informácie vo 
forme 

prednášky) 

     

Aktívna účasť 
(napr. plnenie 

úloh) 

     

Spojenie s 
inými formami 
činnosti (napr. 

fotografické 
safari) 

     

 

Iné, veľmi dôležité komponenty: ………………………………………………………… 

 

3. PRÍRODNÉ HODNOTY POĽSKO-SLOVENSKÉHO POHRANIČIA 

 

   3.1. Ako hodnotíte svoje vedomosti o prírodných bohatstvách južnej časti Podkarpatského 

vojvodstva a Prešovského kraja, kde je 5 – veľmi dobré, 1 – nedostatočné?    (1 odpoveď v riadku) 

Územie 5 4 3 2 1 

Podkarpatské 
vojvodstvo  

     

Prešovský 
kraj 
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   3.2. Cítite potrebu obohatiť svoje vedomosti o prírodných hodnotách južnej časti Podkarpatského 
vojvodstva? (jedna odpoveď) 

        Áno; 

        Nie; 

        Nemám názor; 
 
 

3.3. Cítite potrebu obohatiť svoje vedomosti o prírodných hodnotách severnej časti Prešovského 
kraja? (jedna odpoveď) 

        Áno; 

        Nie; 

        Nemám názor; 
 

3.4. Myslíte si, že ponuka prírodnej turistiky v Podkarpatskom vojvodstve je postačujúca?   

 (jedna odpoveď) 

        Áno; 

        Nie; 

        Nemám názor; 
 

 

3.5. Myslíte si, že ponuka prírodnej turistiky v Prešovskom kraji je postačujúca?   (jedna 

odpoveď) 

        Áno; 

        Nie; 

        Nemám žiadny názor; 
 

4.  INFORMÁCIE O ÚČASTNÍKOVI PRIESKUMU (OFICIÁLNE): 
4.1. Pohlavie: 

 žena; 

 muž; 

 

4.2. Vek: 

 18 – 24; 

 25 – 35; 

 36 – 45; 

 46 – 55; 

 56 – 65; 

 66 – 75; 

 76 a viac; 

 

4.3. Vzdelanie: 

 základné; 

 stredné odborné; 

 stredoškolské s maturitou; 

 vysokoškolské; 
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4.4. Zamestnanie: 

 žiak/študent; 

 podnikateľ; 

 zamestnanec na plný úväzok; 

 zamestnanec na čiastočný úväzok; 

 nezamestnaný; 

 dôchodca; 

   4.5. Miesto bydliska: 

Štát:  

 Poľsko; 

 Slovensko; 

 Iný (aký?) …………………………………..; 

 

Kraj/vojvodstvo: 

 Podkarpatské;  

 Prešovský; 

 Iný (aký?) ………………………………….; 

 

Typ miesta bydliska: 

 vojvodské;  

 okresné;  

 gminné; 

 iné 

 

          4.6.  Podľa štatistík je priemerný mesačný disponibilný príjem na osobu v domácnosti                  
               v Poľsku približne 1 600 PLN alebo približne 375 EUR (čistý). Sú príjmy vo vašej domácnosti 
nižšie alebo vyššie? 

                    Nižšie 

                    Vyššie; 

                    Neodpoviem. 

 


