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POTENCJA  TURYSTYCZNY GMIN WOJEWÓDZTWA 

ZACHODNIOPOMORSKIEGO 

 
Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki rankingu gmin woj. zachodniopomorskiego 

pod wzgl dem potencja!u turystycznego, rozumianego jako okre"lona struktura przyj tych z bada-

niu zmiennych spo!eczno-ekonomicznych. 

S!owa kluczowe: turystyka, taksonomiczny miernik rozwoju, potencja!. 

 

I. WST"P 

 

Jednym z najwa#niejszych przemys!ów "wiata i jednym z podstawowych 

$róde! dochodów w obecnym czasie jest turystyka. Zgodnie ze stanem w dniu 31 

lipca 2005 roku w Polsce by!y zarejestrowane 6723 obiekty zbiorowego zakwa-

terowania, w których znajdowa!o si  569,9 tys. miejsc noclegowych. W 2005 

roku z obiektów tych skorzysta!o 16,6 mln turystów (o 5,4% wi cej ni# w 2004 

roku), w tym 4,3 mln go"ci z zagranicy. Liczba turystów zagranicznych nocuj%-

cych we wszystkich obiektach wzros!a o 9,5%. Ponad po!owa wszystkich korzy-

staj%cych z bazy noclegowej zatrzyma!a si  w hotelach (8,7 mln), co oznacza 

wzrost o 10% w porównaniu do poprzedniego roku
1
. Je#eli za miernik atrakcyj-

no"ci turystycznej przyj%& liczb  udzielonych noclegów w obiektach zbiorowego 

zakwaterowania, to najbardziej atrakcyjnymi województwami w Polsce w 2005 

roku by!y województwa: zachodniopomorskie (18,6% wszystkich udzielonych 

noclegów w Polsce), ma!opolskie (15,2%) oraz  pomorskie (10,8%). Prymat 

województwa zachodniopomorskiego na turystycznej mapie Polski wynika  

z posiadanych przez to województwo licznych walorów turystycznych: bezpo-

"rednie po!o#enie nad morzem, znajduj%ce si  na terenie województwa liczne 

puszcze, lasy, rezerwaty przyrody, rzeki i jeziora. Definiuj%c potencja! tury-

styczny jako wszystkie elementy "rodowiska geograficznego oraz zachowania 

cz!owieka, które mog% by& wykorzystane do uprawiania turystyki lub zachowania 

                                                 
* Dr, Katedra Metod Ilo"ciowych, Uniwersytet Szczeci'ski. 

** Dr, Katedra Metod Ilo"ciowych, Uniwersytet Szczeci'ski. 

*** Dr, Katedra Metod Ilo"ciowych, Uniwersytet Szczeci'ski. 
1 Turystyczne obiekty zbiorowego zakwaterowania. Turystyka w 2005 roku. www.stat.gov.pl
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si  turystyk%2
, nale#y stwierdzi& jednak, #e województwo zachodniopomorskie 

nie jest województwem jednolitym pod tym wzgl dem. Na terenie województwa 

znajduj% si  bowiem obszary o du#ych mo#liwo"ciach prowadzenia dzia!alno"ci 

turystycznej  oraz o odpowiednio prowadzonej w tym zakresie polityce w!adz 

samorz%dowych, jak równie# obszary, których walory nie s% doceniane, oraz 

tereny, które ze wzgl dy na swoje cechy s% terenami o znikomym potencjale 

turystycznym. Mo#na w zwi%zku z tym postawi& pytanie: jak prezentuje si  

potencja! turystyczny poszczególnych gmin w woj. zachodniopomorskim? 

 

II. PODSTAWY METODYCZNE 

 

Odpowied$ postawione powy#ej pytanie mo#na uzyska& wykorzystuj%c 

m.in. taksonomiczny miernik rozwoju (TMR). Umo#liwia on uporz%dkowanie 

obiektów (gmin) od najlepszego do najgorszego wzgl dem kryterium ogólnego, 

czyli potencja!u turystycznego. Procedura badawcza jest nast puj%ca: 

1. Ustala si  grup  czynników ekonomicznych opisuj%cych poszczególne 

gminy, 

2. Tworzy si  fikcyjn% wzorcow% gmin , która ma najbardziej korzystne 

warianty poszczególnych czynników, 

3. Okre"la si  ró#nice pomi dzy poszczególnymi gminami a wzorcem, 

4. Uporz%dkowuje si  gminy od najlepszej do najgorszej zgodnie z zasad%: 

im wi ksze ró#nice tym gmina ma mniejszy potencja! turystyczny. 

Do ustalenia rankingu poszczególnych jednostek administracyjnych pod 

wzgl dem kryterium ogólnego, jakim jest poziom potencja!u turystycznego, 

zostanie wykorzystana metoda wzorca oparta o odleg!o"& euklidesow%. Wchodzi 

ona w sk!ad metod porz%dkowania liniowego
3
 i jest zdefiniowana w nast puj%cy 

sposób: 

   !
2

1

1

2

"
#

$
%
&

'
() *

)

m

j

ikijik zzd  (1) 

 

gdzie: 

ikd  – odleg!o"& i-ej gminy od gminy wzorcowej; 

                                                 
2 J. Kaczmarek, A. Stasiak, B. W!odarczyk, Produkt turystyczny, albo jak organizowa" po-

znawanie #wiata, Wydawnictwo Uniwersytetu (ódzkiego, (ód$ 2002, s. 31, za B. Meyer: Aktyw-

no#" samorz$du lokalnego jako element potencja u turystycznego na przyk adzie wybranych gmin 

województwa zachodniopomorskiego, [w:] „Potencja! turystyczny. Zagadnienia przestrzenne”,  

ZN US 590, Szczecin 2010, s.23 
3 Por. J. Pociecha, B. Podolec, A. Soko!owski, K. Zaj%c, Metody taksonomiczne w badaniach 

spo eczno-ekonomicznych. PWN Warszawa 1988 
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m – liczba cech diagnostycznych; 

n – liczba obiektów. 

 

Oprócz metody porz%dkowania liniowego, za pomoc% której gminy zostan% 

uporz%dkowane od „najlepszej” do „najgorszej” pod wzgl dem potencja!u tury-

stycznego, przeprowadzone zostanie równie# grupowanie gmin w rejony 

o podobnym stopniu rozwoju. Grupowanie zostanie przeprowadzone za pomoc% 

metody k #rednich, która polega na takim rozmieszczeniu obiektów w poszcze-

gólnych podgrupach, aby minimalizowa& zmienno"& wewn%trz podgrup, ale 

zarazem maksymalizowa& zmienno"& pomi dzy podgrupami. Optymalna liczb  

k jednorodnych skupie' gmin otrzymano na podstawie analizy dendrytu otrzy-

manego w wyniku hierarchizacji analizowanych obiektów, przy wykorzystaniu 

metody Warda. 

 

III. WYNIKI BADA# 

 

W wyniku reformy administracyjnej z dn. 1 stycznia 1999 roku oraz pó$-

niejszych zmian, w sk!ad województwa zachodniopomorskiego wchodzi obecnie 

114 gmin: 11 miejskich, 51 miejsko-wiejskich oraz 52 wiejskich. W zdecydo-

wanej wi kszo"ci s% to gminy, które w poprzednim podziale administracyjnym 

wchodzi!y w sk!ad województw: szczeci'skiego oraz koszali'skiego. Oprócz 54 

gmin z by!ego województwa szczeci'skiego oraz 41 gmin – z koszali'skiego, 

w sk!ad województwa zachodniopomorskiego wesz!y równie#: 3 gminy by!ego 

województwa s!upskiego, 5 gmin by!ego pilskiego oraz 11 gmin by!ego gorzow-

skiego. Przeprowadzaj%c badanie potencja!u turystycznego poszczególnych  

gmin, zosta!y wybrane jako determinanty nast puj%ce zmienne: 

X1 – powierzchnia obszarów prawnie chronionych [w ha/km
2
], 

X2 – liczba pomników przyrody na 100 km
2
, 

X3 – parki, ziele'ce i tereny zieleni osiedlowej [w ha/km
2
], 

X4 – nak!ady na "rodki trwa!e s!u#%ce ochronie "rodowiska na 1000 mieszka'ców, 

X5 – powierzchnia gruntów le"nych [lasy ogó!em w ha/km
2
], 
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X6 – miejsca noclegowe w obiektach zbiorowego zakwaterowania na 1000 

mieszka'ców, 

X7 – liczba udzielnych noclegów turystom zagranicznym na 1000 mieszka'ców, 

X8 – odsetek  "cieków oczyszczanych w "ciekach odprowadzanych ogó!em, 

X9 – zanieczyszczenia gazowe i py!owe w tonach/ rok/km
2
. 

Informacje dotycz%ce kszta!towania si  powy#szych zmiennych w poszcze-

gólnych gminach, zosta!y zebrane na dzie' 31 XII 2005 roku. 

Zgodnie z przyj t% metodyk% bada' hipotetyczna gmina wzorcowa, do któ-

rej porównywano wszystkie gminy wchodz%ce w sk!ad woj. zachodniopomor-

skiego, zawiera najbardziej po#%dane warto"ci poszczególnych zmiennych, któ-

rymi s% albo warto"ci maksymalne (w przypadku zmiennych od X1 do X8) albo 

warto"& minimalna (w przypadku zmiennej X9). Przy takich za!o#eniach wzor-

cow% gmin% jest gmina w której powierzchnia obszarów prawnie chronionych 

wynosi 100,8 ha/km
2
 (warto"& dla gminy Mielno), liczba pomników przyrody 

wynosi 76,5 (Stare Czarnowo), powierzchnia parków, ziele'ców i terenów zie-

lonych wynosi 3,99 ha/km
2
 (Ko!obrzeg), powierzchnia gruntów le"nych na tere-

nie gminy wynosi 73,15 ha/km
2
 (Cz!opa), w przeliczeniu na 1000 mieszka'ców 

nak!ady na "rodki trwa!e s!u#%ce ochronie "rodowiska wynosz% 1774 z! (Przele-

wice), liczba miejsc noclegowych w obiektach zbiorowego zakwaterowania 

kszta!tuje si  na poziomie 6237 (Rewal), a liczba udzielonych noclegów tury-

stom zagranicznym wynosi 33207 (Rewal). Dodatkowo mo#liwo"ci przerobowe 

gminnej oczyszczalni "cieków przekraczaj% obecn% ilo"& wytwarzanych "cieków 

o 42% (Stargard Szczeci'ski), a na terenie gminy nie emituje si  #adnych zanie-

czyszcze' py!owych i gazowych (85 gmin na terenie województwa). 
 

Tabela 1. Potencja! turystyczny gmin miejskich województwa zachodniopomorskiego 

Numer miejsca 
Odleg!o"& 

od wzorca 
Gmina 

1 11,746 Ko!obrzeg 

2 13,544 Koszalin  

3 14,265 )winouj"cie 

4 14,869 Bia!ogard 

5 15,001 Szczecinek 

6 15,387 Wa!cz 

7 15,473 Dar!owo 

8 15,536 S!awno 

9 15,672 )widwin 

10 15,732 Stargard Szczeci'ski 

11 16,192 Szczecin 

      *ród!o: Badania w!asne. 
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Tabela 2. Potencja! turystyczny gmin miejsko-wiejskich województwa zachodniopomorskiego 
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1 12,484 Mi dzyzdroje 18 15,497 Drawno 35 15,942 Nowogard 

2 13,525 Dziwnów 19 15,510 Po!czyn-Zdrój 36 15,960 Resko 

3 14,771 Kalisz Pomorski 20 15,525 Barlinek 37 15,970 Karlino 

4 14,934 Z!ocieniec 21 15,565 Recz 38 15,979 Dobrzany 

5 15,106 Polanów 22 15,607 Chojna 39 16,029 Bobolice 

6 15,132 Czaplinek 23 15,622 Sianów 40 16,049 W gorzyno 

7 15,233 My"libórz 24 15,678 Mory' 41 16,078 P!oty 

8 15,245 Gryfice 25 15,702 Police 42 16,162 Kamie' Pomorski 

9 15,256 Golczewo 26 15,714 Bia!y Bór 43 16,171 Trzebiatów 

10 15,329 Cz!opa 27 15,744 I'sko 44 16,244 Barwice 

11 15,349 Tuczno 28 15,768 Pe!czyce 45 16,249 Maszewo 

12 15,350 Drawsko Pomorskie 29 15,778 Trzci'sko-Zdrój 46 16,278 Lipiany 

13 15,378 Choszczno 30 15,796 Nowe Warpno 47 16,323 Pyrzyce 

14 15,383 Mieszkowice 31 15,803 Goleniów 48 16,406 Dobra 

15 15,434 Borne Sulinowo 32 15,858 Chociwel 49 16,523 Sucha' 

16 15,472 D bno 33 15,859 Wolin 50 16,639 (obez 

17 15,486 Cedynia 34 15,897 Miros!awiec  

 *ród!o: Badania w!asne. 

 
 

Tabela 3. Potencja! turystyczny gmin wiejskich województwa zachodniopomorskiego 
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Gmina 

(dawne woj.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 11,628 Mielno 19 15,718 Nowogródek Pomorski 37 16,243 Radowo Ma!e 

2 12,482 Rewal 20 15,810 Brze#no 38 16,243 Radowo Ma!e 

3 14,168 Ostrowice 21 15,838 S!awoborze 39 16,304 Stara D%browa 

4 14,258 Ko!obrzeg 22 15,838 Ryma' 40 16,307 Malechowo 

5 14,527 Ustronie Morskie 23 15,840 Wierzchowo 41 16,337 Warnice 

6 14,692 Stare Czarnowo 24 15,869 Krz cin 42 16,352 )widwin 

7 14,820 Postomino 25 15,938 Tychowo 43 16,384 Ko!baskowo 

8 14,973 Dolice 26 15,944 Stepnica 44 16,398 Bia!ogard 
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Tabela 3 (cd.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9 15,086 Kobylanka 27 15,959 B dzino 45 16,440 R%bino 

10 15,107 Go"cino 28 16,000 Biesiekierz 46 16,443 Brojce 

11 15,277 Przelewice 29 16,027 S!awno 47 16,448 Kozielice 

12 15,428 )wieszyno 30 16,033 Widuchowa 48 16,478 Karnice 

13 15,431 Dar!owo 31 16,053 Szczecinek 49 16,481 Bielice 

14 15,449 Przybiernów 32 16,087 Manowo 50 16,497 Dobra (Szczeci'ska) 

15 15,457 Bierzwnik 33 16,123 Stargard Szczeci'ski 51 16,566 Siemy"l 

16 15,543 Wa!cz 34 16,130 Banie 52 16,792 Grzmi%ca 

17 15,648 Dygowo 35 16,173 Osina 53 18,340 Marianowo 

18 15,707 Boleszkowice 36 16,204 )wierzno    

*ród!o: Badania w!asne.  

 
Porz%dkowanie gmin wed!ug potencja!u turystycznego zosta!o przeprowa-

dzone odr bnie dla gmin miejskich, miejsko-wiejskich oraz wiejskich. Uzyskane 

wyniki porz%dkowania zosta!y w poni#szych tabelach: 

Dodatkowo, dokonuj%c analizy potencja!u turystycznego gmin wojewódz-

twa zachodniopomorskiego, dokonano  pogrupowania gmin w skupiska gmin o 

podobnym poziomie. W celu ustalenia optymalnej liczby skupie', wykorzystano 

wchodz%c% w sk!ad pakietu obliczeniowego Statistica 10PL grupowanie metod% 

K-"rednich. Na podstawie otrzymanych wyników przyj to, #e optymalna liczba 

jednorodnych pod wzgl dem rozwoju podgrup wynosi 4. 

Przy tak przyj tych za!o#eniach, wyniki grupowania s% nast puj%ce: 

+ grupa I zawiera 2 gmin –Mi dzyzdroje i Rewal; 

+ grupa II obejmuje 5 gmin: Ko!obrzeg (gmin% miejsk% i wiejsk%), Dziw-

nów, Ustronie Morskie oraz Mielno; 

+ grupa III skupia 3 gminy: Gryfice, Polce i Szczecinek (gmin  miejsk%); 

+ w sk!ad grupy IV wesz!y pozosta!e 104 gminy. 

Wyniki przeprowadzonego grupowania gmin województwa zachodniopo-

morskiego zosta!y zaprezentowane w sposób graficzny na poni#szej mapie. Do-

datkowo zosta!y obliczone charakterystyki liczbowe, obrazuj%ce ró#nice pomi -

dzy poszczególnymi regionami. Dotycz% one kszta!towania si  przeci tnego 

poziomu zmiennych X1,…X12 w poszczególnych podgrupach.  
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Mapa 1. Rejonizacja województwa zachodniopomorskiego wed!ug potencja!u turystycznego  

w 2005 roku 
 

Przeci tne warto"ci analizowanych czynników, charakteryzuj%cych po-

szczególne gminy, w poszczególnych podgrupach kszta!towa!y si  nast puj%co: 
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zmienna Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV 

X1 33,09 45,47 3,754 18,10 

X2 28,30 12,72 1,015 7,95 

X3 0,04 0,85 0,883 0,09 

X4 29,40 326,48 374,934 123,20 

X5 36,45 16,33 29,474 31,52 

X6 4095,30 2987,98 8,176 63,32 

X7 28283,36 14255,34 67,822 251,52 

X8 1,00 0,85 1,000 0,93 

X9 15546,85 14872,47 5343,787 15435,63 

 

IV. WNIOSKI 
 

Na podstawie przeprowadzonej analizy mo#na stwierdzi&, #e pierwszorz d-

nym czynnikiem wp!ywaj%cym na potencja! turystyczny gmin woj. zachodnio-

pomorskiego jest ich po!o#enie geograficzne. Praktycznie ka#da gmina znajdu-

j%ca si  w pasie nadmorskim jest w grupie gmin najbardziej atrakcyjnych tury-

stycznie. Z drugiej strony brak dost pu do morza nie mo#e by& jedynym argu-

mentem przes%dzaj%cym za nieatrakcyjno"ci turystyczn% pozosta!ych gmin. 

Gminy takie jednak z bardzo ma!ym stopniu wykorzystuj% inne swoje walory, 

jakimi niew%tpliwie s% puszcze, lasy, rezerwaty przyrody, rzeki i jeziora 
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TOURIST POTENTIAL OF COMMUNITIES OF THE WEST POMERANIAN 

VOIVODESHIP 

 

Abstract 
 

 The article presents the results of the ranking of communities from the West Pomeranian 

province in terms of tourist potential defined as a specific structure of socio-economic variables 

used in the research. Moreover, the results of the grouping of communities into clusters of munici-

palities with similar levels of the described potential, along with the presentation of mean values of 

diagnostic variables in each of the received subgroup have been described.  


