
 

ANAL YNKU 

TURY NEGO 

 

 

Katarzyna Szałas 

Kraków, grudzień 2017 r. 

k.szalas@student.uw.edu.pl 

 

 

mailto:k.szalas@student.uw.edu.pl


2 
 

Spis treści: 

Wstęp……………………………………………………………………………………….3 

I. Podstawowe uwarunkowania rozwoju turystyki przyjazdowej, krajowej i 

      wyjazdowej……………………………………………………………………………..4 

    1. Ogólne informacje o Włoszech…….…………………………………………………..4 

    2. Atrakcje turystyczne przyciągające największą liczbę turystów……………………….7 

    3. Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna…………………………………………..13 

    4. Podstawowe determinanty konsumpcji turystycznej ludności………………………..15 

    5. Polityka turystyczna Włoch - Narodowa Administracja Turystyczna i Narodowa 

         Organizacja Turystyczna…………………………………………………….............16 

II. Rynek recepcji turystycznej – turystyka krajowa…………………………………...17 

    1. Przyjazdy i główne regiony emitujące………………………………………………...17 

    2. Dochody z turystyki krajowej………………………………………………………...19 

III. Rynek recepcji turystycznej (zagraniczna turystyka przyjazdowa)…………..…..20 

    1. Przyjazdy i główne obszary emitujące (kraje)………………………………………...20 

    2. Dochody z turystyki przyjazdowej……………………………………………………22 

    3. Analiza profili konsumenckich turystów pochodzących z najważniejszych rynków 

        emisyjnych…………………………………………………………………………....23 

IV. Rynek emisji turystycznej (turystyka wyjazdowa).………………………………...24 

    1. Poziom aktywności turystycznej mieszkańców Włoch w turystyce zagranicznej…….24 

    2. Wydatki na podróże zagraniczne……………………………………………………..27 

    3. Ulubione destynacje Włochów……………………………………………………….28 

 V. Znaczenie włoskiego rynku dla Polski……………………………………………….29 

    1. Analiza przyjazdów do Polski………………………………………………………...29 

    2. Zaangażowanie marketingowe Polski na włoskim rynku……………………………..30 

    3. Analiza wyjazdów Polaków do Włoch………………………………………………..31 

Podsumowanie……………………………………………………………………………32 

Wykaz źródeł……………………………………………………………………………...33 

  



3 
 

Wstęp 

Turystyka to jeden z bardziej dochodowych sektorów gospodarczych dla wielu 

państw. Jednakże, termin ten może być również rozumiany jako część sektora 

przemysłowego czy handlowego, ponieważ w jego skład wchodzą takie usługi, jak transport 

(samoloty, pociągi, statki, autokary itp.), usługi w zakresie zakwaterowania (hotele, 

pensjonaty), czy też inne usługi współzależne (przewodnicy, wstęp do muzeów i innych 

atrakcji turystycznych). Z roku na rok rośnie liczba osób podróżujących po świecie, zarówno 

tych, dla których powodem wyjazdu jest odpoczynek czy przyjemność, jak i tych, którzy 

odbywają wyjazdy służbowe. Dokonując podstawowego podziału turystyki, można ją 

podzielić na turystykę międzynarodową oraz krajową. 

Pod względem turystycznym, Włochy są krajem, który każdego roku przyciąga 

turystów z wielu stron świata. Powodem tego nieustannego zainteresowania są zarówno 

zabytki, muzea czy historia kraju, jak i niezliczone, piękne krajobrazy, plaże, gdzie można 

uprawiać mniej lub bardziej aktywny wypoczynek. Pewne jest, że w tym kraju, każdy 

turysta, bez względu na zainteresowania, znajdzie coś dla siebie.  

Aktualnie Włochy znajdują się w ścisłej czołówce najchętniej odwiedzanych miejsc 

na świecie; zajmują dokładnie 5. pozycję według rankingu Światowej Organizacji Turystyki 

Narodów Zjednoczonych (UNWTO) z 2016 roku. 

Tab. 1. Ranking najczęściej odwiedzanych destynacji turystycznych na świecie 

 

Źródło: https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029, data odczytu: 06.12.2017 r. 

 

Wśród podróży zagranicznych Polaków, sytuacja wygląda podobnie, mianowicie 

Włochy, według danych zgromadzonych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284419029
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Rzeczypospolitej Polskiej, były w 2016 roku drugim najchętniej odwiedzanym krajem przez 

polskich turystów (0,9 mln).1 

Celem teoretycznym niniejszej pracy, jest: 

a) określenie znaczenia rynku turystycznego Włoch na globalnym rynku turystycznym; 

b) określenie użyteczności rynku turystycznego Włoch dla Polski; 

c) określenie perspektyw rozwoju rynku turystycznego Włoch i jego przydatności dla Polski. 

Celem praktycznym pracy, jest możliwość wykorzystania jej przez przedsiębiorstwa 

turystyczne, jako że zawiera ona zbiór rzetelnych i najbardziej aktualnych informacji 

dotyczących rynku turystycznego Włoch. 

 Niniejszy zbiór informacji opracowany został na podstawie analizy źródeł wtórnych, 

z których najważniejsze były zasoby internetowe między innymi z: 

- Urzędu Statystycznego Włoch http://www.istat.it/it/ 

- Narodowej Organizacji Turystycznej Włoch http://www.enit.it/it/ 

- Polskiej Organizacji Turystycznej https://www.pot.gov.pl/ 

- Ministerstwa Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej https://www.msit.gov.pl/ 

 

Rozdział I 

PODSTAWOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ, 

KRAJOWEJ I WYJAZDOWEJ 

1. Ogólne informacje o Włoszech 

Włochy (wł. Italia, Repubblica Italiana) to państwo w południowej części Europy, 

zamieszkałe przez 60,6 milionów mieszkańców2. Stolicą jest Rzym, który znajduje się w 

centralnej części kraju, w regionie Lazio. Całkowita granica lądowa Włoch wynosi 1932,2 

km, ciągnie się wzdłuż granicy z Francją, Szwajcarią, Austrią i Słowenią. Natomiast linia 

brzegowa, bardzo dobrze rozwinięta, wynosi aż 7600 km.3 Oblewana jest przez kilka 

                                                           
1 Źródło: https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7403,Charakterystyka-podrozy-mieszkancow-
Polski-w-2016-r.html, data odczytu: 06.12.2017 r. 
2 http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/ data odczytu: 06.12.2017 r. 
3 Ibid., data odczytu: 06.12.2017 r. 

http://www.istat.it/it/
http://www.enit.it/it/
https://www.pot.gov.pl/
https://www.msit.gov.pl/
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7403,Charakterystyka-podrozy-mieszkancow-Polski-w-2016-r.html
https://www.msit.gov.pl/pl/turystyka/aktualnosci/7403,Charakterystyka-podrozy-mieszkancow-Polski-w-2016-r.html
http://www.treccani.it/enciclopedia/italia/
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akwenów Morza Śródziemnego: Morze Liguryjskie, Morze Tyrreńskie, Morze Jońskie i 

Morze Adriatyckie. Należy również wspomnieć, iż na terenie Włoch znajdują się 2 państwa-

enklawy, są to: na północy San Marino, oraz Watykan, na terenie Rzymu. 

Państwo podzielone jest na 20 regionów, 109 prowincji i 8092 gminy. Na rycinie 

poniżej przedstawiono położenie Włoch wraz z podziałem na regiony, oraz z 

uwzględnieniem stolic każdego regionu. 

 

Ryc. 1. Mapa Włoch z podziałem na regiony 

Źródło: http://wlochy.praktycznyprzewodnik.eu/regiony-wloch/ data odczytu: 06.12.2017 r. 

 

Podział na regiony odgrywa ważną rolę w państwie, w kształtowaniu interesów 

społeczno-gospodarczych czy społecznych aspiracji. Pomimo iż każdy z nich zamieszkują 

http://wlochy.praktycznyprzewodnik.eu/regiony-wloch/
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rodowici Włosi, różnice kulturowe czy językowe widoczne są na każdym kroku. W wielu 

regionach da się odkryć inne potrawy, można usłyszeć całkowicie inny akcent, a także być 

świadkiem stosowania różnych gestów, które w jednym miejscu oznaczają coś 

pozytywnego, a już w innym regionie mogą znaczyć zupełnie co innego. Takie 

zróżnicowanie powoduje, że kraj ten jest niezwykle ciekawy z punktu widzenia turysty. 

Do najbardziej zaludnionych regionów należą: Lombardia, Lacjum, Kampania oraz 

Sycylia, natomiast najmniejsza liczba ludności występuje w Dolinie Aosty, Molise oraz 

Basilicacie. Jeśli chodzi o powierzchnię, to zdecydowanie największym regionem jest 

Sycylia, a najmniejszym Dolina Aosty. Dokładne dane dotyczące liczby ludności oraz 

powierzchni danego regionu, zostały przedstawione w tabeli poniżej. 

Tab. 2. Podział administracyjny Włoch 

 

Źródło: http://www.emigrantpl.com/topic/196-w%C5%82ochy-informacje-podstawowe/ data 

odczytu: 06.12.2017 r. 

http://www.emigrantpl.com/topic/196-w%C5%82ochy-informacje-podstawowe/
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Włochy położone są w strefie klimatu podzwrotnikowego morskiego; oznacza to, że 

lata są ciepłe i suche, natomiast zimy wilgotne i łagodne. Taki przyjemny klimat z pewnością 

sprzyja rozwojowi turystyki, a wysokie temperatury, występujące od czerwca do połowy 

września, przyciągają wielu amatorów wypoczynku na pięknych włoskich plażach. 

Szczególnie na południu kraju lata są bardzo gorące. Dzięki takiemu klimatowi, fauna i flora 

we Włoszech jest wyjątkowo bogata. Na terenie całego kraju znajduje się duża ilość 

obiektów, funkcjonujących jako parki narodowe. Do tych najbardziej znanych i najchętniej 

odwiedzanych przez turystów zaliczyć można: 

• Parco Nazionale del Gran Paradiso - najstarszy włoski park narodowy, 

utworzony w 1922 r. Znajduje się wśród pasm górskich północno-zachodnich 

Włoch (najwyższy szczyt 4061 m n.p.m.) Oprócz gór, niesamowitą scenerię 

dopełniają lasy jodłowe, sosnowe oraz modrzewiowe; 

• Parco Nazionale dello Stelvio - znajdujący się w Alpach Retyckich park, 

utworzony w 1935 r. w celu uchronienia przed wyginięciem znajdującej się 

tam fauny i flory, oraz pięknych krajobrazów łańcucha górskiego Ortles-

Cevedale. W parku tym znajduje sie najwyższy szczyt Tyrolu, Ortler (3905 

m n.p.m.); 

• Parco Nazionale d’Abruzzo - utworzony w 1923 r.; jego krajobraz tworzony 

jest przez strome stoki, jary i wąwozy. Charakterystycznym punktem parku 

jest góra Monte Petroso (2247 m n.p.m.). Żyją tu niedźwiedzie, wilki, kozice 

i borsuki. 

Jako że państwo włoskie leży na Półwyspie Apenińskim, niemalże 80% jego powierzchni 

stanowią góry. Największe systemy górskie, zlokalizowanie na obszarze Włoch, to Aply i 

Apeniny, oprócz tych, występują tam jeszcze Dolomity, stanowiące w zimie istny raj dla 

narciarzy z całego świata. W kraju tym znajduje się aż 36 szczytów wyższych niż 

4000 m n.p.m., z czego 8 leży w całości na terytorium Włoch, pozostałe z nich, to szczyty 

graniczne ze Szwajcarią i Francją. Na granicy włosko-francuskiej znajduje się również 

najwyższy szczyt w Europie, Mont Blanc de Courmayeur. 

 

2. Atrakcje turystyczne przyciągające największą liczbę turystów 

Celem podróży wielu turystów jest poznanie oraz zrozumienie kultury, śladem której 

podążają. Wśród walorów kulturowych Włoch, można by wymieniać w nieskończoność 



8 
 

muzea, zabytki architektury i budownictwa, a także inne unikatowe obiekty, które 

niezmiennie od wielu lat cieszą się niesłabnącą popularnością wśród turystów z całego 

świata. W niniejszej pracy, zostaną przedstawione te, które zasługują na szczególną uwagę. 

1. Katedra Santa Maria del Fiore we Florencji 

Jest to symbol tego miasta i jeden z najsłynniejszych obiektów we Włoszech. Kiedy 

w XV wieku ukończono budowę, była największym kościołem na świecie, dziś jest trzecia 

pod względem wielkości, po Bazylice Św. Piotra w Watykanie oraz Katedrze Św. Pawła w 

Londynie. Prace nad budową Katedry rozpoczęto w 1296 r., pod nadzorem architekta 

Arnolfo di Cambio, po jego śmierci w 1302 r. pracami kierowali Giotto di Bondone, Andrea 

Pisano oraz Francesco Talenti4. Na Katedrze została wzniesiona kopuła projektu Filippo 

Brunelleschi, która do dziś zachwyca swoją doniosłością. Monumentalne rozmiary i 

dostojny wygląd Katedry budzą podziw architektów z całego świata, wpływ na to z 

pewnością ma fakt, iż do budowy został użyty biały marmur z Carrary, zielony z Prato oraz 

czerwony z Ferrary. Wnętrze zdobią liczne, znane dzieła, między innymi freski 

przedstawiające: 

• 24 Starców z Apokalipsy; 

• Chór Anielski z narzędziami Męki Pańskiej; 

• Postacie Matki Bożej i Świętych; 

• Grzechy Główne; 

• Piekło 

 

Ryc. 2. Katedra Santa Maria del Fiore 

Źródło: http://florencja.lovetotravel.pl/santa_maria_del_fiore, data odczytu: 08.12.2017 r. 

                                                           
4 Ibid., data odczytu: 08.12.2017 r. 

http://florencja.lovetotravel.pl/santa_maria_del_fiore
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Ryc. 3. Freski na sklepieniu nad prezbiterium Katedry Santa Maria del Fiore 

Źródło: http://www.mojewycieczki.org/florencja/katedra-santa-maria-del-fiore-we-

florencji.html, data odczytu: 08.12.2017 r. 

 

2. Koloseum w Rzymie 

 Wzniesione około roku 70. n.e., przez cesarzy z dynastii Flawiuszów, znane było 

kiedyś jakoś Amfiteatr Flawiuszów, a obecnie jest największym amfiteatrem na świecie, 

jednym z najbardziej znanych miejsc we Włoszech. Szacuje się, iż było w stanie pomieścić 

od 50 tys. do nawet 75 tys. widzów, a teraz jest najbardziej imponującym zabytkiem z 

czasów antycznego Rzymu, który zachował się do dzisiejszych czasów. Dawniej służyło 

walkom gladiatorów, polowaniu na dzikie zwierzęta, a także innym manifestacjom 

publicznym. Jest to czterokondygnacyjna budowla, we wnętrzach której znajdowały się 

bufety, klatki dla dzikich zwierząt, pomieszczenia dla gladiatorów i natryski. 

 

Ryc. 4. Koloseum 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Koloseum, data odczytu: 08.12.2017 r. 

http://www.mojewycieczki.org/florencja/katedra-santa-maria-del-fiore-we-florencji.html
http://www.mojewycieczki.org/florencja/katedra-santa-maria-del-fiore-we-florencji.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koloseum
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Ryc. 5. Wnętrze Koloseum w Rzymie 

Źródło: http://cudaswiata.pl/europa/koloseum.html, data odczytu: 08.12.2017 r. 

 

3. Bazylika Świętego Piotra w Watykanie 

 Jest to miejsce najważniejszych uroczystości kościelnych oraz cel pielgrzymów z 

całego świata, obok którego swoją siedzibę ma papież. Budowla została wzniesiona nad 

miejscem pochówku Świętego Piotra, który przez chrześcijan uznawany jest za pierwszego 

papieża. Nad jego grobem znajduje się ołtarz główny Bazyliki, natomiast same relikwie 

Świętego przechowywane są w zagłębieniu ze starożytną mozaiką przedstawiającą oblicze 

Chrystusa z V wieku. Świątynia ta jest największą z czterech bazylik papieskich w Rzymie, 

często opisywana również jako największa na świecie Jest to trzynawowa, renesansowo-

barokowa bazylika na planie krzyża łacińskiego, z kopułą ponad głównym ołtarzem. 

Prawdziwym dziełem sztuki brązowniczej są główne drzwi wejściowe do świątyni, które 

zostały wykonane przez Antonio Filarete w latach 1440-1445. Autorem fasady na której 

znalazło się 9 okien z balkonami,  jest Carlo Maderna, który do budowy wykorzystał 

trawertyn, pochodzący z Tivoli. Z tego miejsca światu ogłasza się wybór nowego papieża, 

który następnie udziela swojego pierwszego błogosławieństwa Urbi et Orbi.5  

                                                           
5 „Miastu i Światu” 

http://cudaswiata.pl/europa/koloseum.html
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         Ryc. 6. Bazylika Św. Piotra                        Ryc. 7. Wnętrze kopuły w Bazylice Św. Piotra 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Piotra_na_Watykanie, 

data odczytu: 08.12.2017 r. 

 

 

4. Piazza della Signora we Florencji 

          Jest to plac znajdujący się w centrum Florencji, który został wybudowany w okresie 

od XII do XIV wieku. Na tym placu, w Pałacu Vecchio, swoją siedzibę ma zarząd władz 

lokalnych miasta. Oprócz tego, plac pełni również funkcję miejsca spotkań towarzyskich, w 

którym codziennie gromadzi się spora ilość mieszkańców oraz turystów. W przeszłości, 

miejsce to nosiło różne inne nazwy, między innymi Piazza dei Priori, czy Piazza del 

Granduca. Przed Pałacem Vecchio podziwiać można: 

• fontannę Neptuna, wraz z posągiem Neptuna, wykonanym z białego marmuru, 

zaprojektowaną w Bartolomeo Ammanati drugiej połowie XVI wieku; 

• kopię rzeźby Dawida Michała Anioła; 

• rzeźby Bandinellego - Herkules i Kakus. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._Piotra_na_Watykanie


12 
 

 

Ryc. 8. Pałac Vecchio 

Źródło: https://fajnepodroze.pl/co-warto-zobaczyc-we-florencji/, data odczytu: 08.12.2017 r. 

 

 

Ryc. 9. Fontanna Neptuna 

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Piazza_della_Signoria_we_Florencji, data odczytu: 08.12.2017 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fajnepodroze.pl/co-warto-zobaczyc-we-florencji/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Piazza_della_Signoria_we_Florencji
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3. Infrastruktura turystyczna i komunikacyjna 

Baza noclegowa 

 

Ryc. 10. Baza noclegowa – udział procentowy w rynku 

Źródło: 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ric

erche_ONT&sezione=focus , data odczytu: 08.12.2017 r. 

Powyższa rycina przedstawia dane dotyczące bazy noclegowej we Włoszech, wraz z 

udziałem procentowym w rynku poszczególnych podmiotów. Dokonano podziału na 

zakwaterowanie w hotelach (po lewej stronie) oraz w pozostałych miejscach (po prawej 

stronie). Dodatkowo, pod spodem, dodano informację na temat tego, ile poszczególnych 

łóżek zostało wykorzystanych przez turystów. Dane pochodzą z 11 maja 2017 r. 

Dokonując dokładniejszej analizy widać, że zakwaterowanie w hotelach stanowi 19,8% 

całości, natomiast kolejno w: hotelach jednogwiazdkowych (8,9%), hotelach 

dwugwiazdkowych (18,1%), hotelach trzygwiazdkowych (46,3%), hotelach 

czterogwiazdkowych (16,9%), a hotelach pięciogwiazdkowych (1,3%). 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus
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Jeśli chodzi o pozostałą część bazy noclegowej, to stanowi ona w sumie 80,2% całości 

noclegów. Są to kolejno noclegi: na kempingach (2%), w wynajętych kwaterach (54,3%), w 

agroturystyce (13,8%), w schroniskach młodzieżowych (0,4%), domkach wczasowych 

(1,7%), w schroniskach górskich (0,8%), B&B (22,6%) oraz inne (4,3%). 

Sieć komunikacyjna 

Tab. 3. Sieć komunikacyjna we Włoszech 

Przewoźnicy kolejowi Metro Linie lotnicze 

Cisalpino Brescia Air Dolomiti 

Ferrovie del Sud Est Genua Air Italy 

Ferrovie della Sardegna Katania Air One 

Ferrovie dello Stato Mediolan Air Valée 

Ferrovie Nord Milano Neapol Alitalia 

Nuovo Trasporto Viaggiatori Rzym Blu-Express 

 Turyn Blue Panorama Airlines 

  Cargolux Italia 

  Elbafly 

  ItAli Airlines 

  Lufthansa Italia 

  Meridiana Fly 

  Mistral Air 

  On Air 

  Skybridge AirOps 

  Trawel Fly 

Źródło: opracowanie własne na podstawie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Transport_we_W%C5%82oszech data odczytu: 08.12.2017 r. 

 Z powyższej tabeli wynika, iż transport we Włoszech jest bardzo dobrze rozwinięty. 

Kraj ten posiada kilku przewoźników kolejowych, których nowoczesne pociągi przewożą 

dziennie tysiące pasażerów z całego świata. Co więcej, w kilku miastach istnieje dobrze 

rozbudowany system metra, a w samej stolicy, w Rzymie, są dwie linie.6 Jeśli chodzi o linie 

lotnicze, we Włoszech działa ich aż 16 (dla porównania, w Polsce jest ich aktualnie 7). 

                                                           
6 Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Metro_w_Rzymie, data odczytu: 08.12.2017 r. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Transport_we_W%C5%82oszech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Metro_w_Rzymie
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4. Podstawowe determinanty konsumpcji turystycznej ludności 

 

Ryc. 11. Średnie dochody Włochów w 2015 r. w zależności od położenia geograficznego  

Źródło:http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Emb

edded/Documenti/2017/02/28/analisi_dati_2015_irpef.pdf data odczytu: 08.12.2017 r. 

Powyższa rycina przedstawia dane dotyczące średnich dochodów Włochów w 

zależności od położenia geograficznego ich miejsca pracy. Podział na obszary geograficzne 

jest następujący: 

• północny-zachód (kolor pomarańczowy) – tam średnie dochody wyniosły 

23 640 €, co stanowi wzrost o 2,11% w porównaniu do 2014 roku; 

• północny-wschód (kolor ciemnoniebieski) – na tym obszarze średnie 

dochody w 2015 roku wyniosły 22 060 €, czyli wzrosły o 2,21% w stosunku 

do 2014 roku; 

• centralny (kolor czerwony) – średnie dochody to 21 530 €, a więc wzrosły 

one o 1,39% od 2014 roku; 

http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/02/28/analisi_dati_2015_irpef.pdf
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/02/28/analisi_dati_2015_irpef.pdf
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• południowy (kolor zielony) – średnie dochody w 2015 r. wyniosły 16 380 €, 

czyli w stosunku do roku poprzedniego wzrosły o 1,80%; 

• wyspy (Sardynia i Sycylia – kolor jasnoniebieski) – tutaj średnie dochody w 

2015 roku wyniosły 16 490 €, a więc stanowi to wzrost o 1,01% w stosunku 

do roku poprzedniego. 

Z przedstawionych informacji wynika, że w każdym obszarze Włoch średnie 

dochody mieszkańców wzrosły, w porównaniu do roku poprzedniego, co świadczy o tym, 

że coraz więcej osób może sobie pozwolić na wyjazd turystyczny ze względu na zasoby 

finansowe. Widać też jednoznacznie, iż na północy kraju zarobki są wyższe, a więc osoby 

pochodzące z tamtych regionów prawdopodobnie częściej podróżują. 

 

5. Polityka turystyczna Włoch - Narodowa Administracja Turystyczna i Narodowa 

Organizacja Turystyczna 

 Chociaż to Dyrekcja Generalna ds. Turystyki (NTO) w Ministerstwie Kulturowego 

Dziedzictwa, Działalności i Turystyki ustala oraz kontroluje strategię polityczną państwa, 

Konstytucja Włoska zastrzega prawo do pewnych kluczowych czynności w zakresie 

poszczególnych regionów, tj. regulację biznesu turystycznego, rozwój strategiczny 

działalności marketingowej oraz zarządzanie Europejskimi Funduszami Strategicznymi. W 

2014 r. Minister powołał Komisję ds. Promocji Turystyki we Włoszech, której zadaniem 

było ustalenie planu działania dotyczącego Turystyki Narodowej na 5 następnych lat. W 

skład Komisji wchodzą zarówno podmioty prywatne, jak i publiczne. 

 Dyrekcja Generalna ds. Turystyki rozwija narodową politykę turystyczną we 

współpracy z regionami i autonomicznymi jednostkami terytorialnymi. Jest to jednostka 

sprawująca nadzór nad Narodową Agencją Turystki Włoskiej (NTA, wł. ENIT), której 

zadaniem jest promowanie Włoch na międzynarodowym rynku turystycznym. W składzie 

Rady Nadzorczej Agencji zasiada dwóch członków wyznaczonych przez Ministerstwo. 

Poniżej został przedstawiony graficznie podział organów prawnych ds. Turystyki we 

Włoszech. 
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Ryc. 12. Podział organów prawnych ds. Turystyki we Włoszech 

Źródło: http://www.oecd 

ilibrary.org/docserver/download/8515041e.pdf?expires=1512820164&id=id&accname=guest&checksum=E3

4D7D52416954F2A85C6B034C75A9E4, data odczytu: 09.12.2017 r. 

 

 

Rozdział II 

RYNEK RECEPCJI TURYSTYCZNEJ – TURYSTYKA KRAJOWA 

1. Przyjazdy i główne regiony emitujące 

 

Ryc. 13. Destynacje turystyczne z podziałem na regiony 2015 r. 

Źródło: http://noi-

italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento

_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5

Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b, data odczytu: 09.12.2017 r. 

 Powyższa rycina przedstawia, które regiony we Włoszech cieszyły się największym 

zainteresowaniem wśród włoskich turystów. W pierwszej dziesiątce znalazły się: Emilia-

Romagna, Lazio, Lombardia, Veneto, Toskania, Trentino Alto-Adige, Campania, Puglia, 

Sardynia oraz Liguria. Dane dotyczą 2015 roku. 

http://noi-italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b
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Ryc. 14. Ilość spędzonych nocy ze względu na formę zakwaterowania oraz pochodzenie turystów 

Źródło: http://www.istat.it/en/files/2017/10/Tourism2016.pdf?title=Tourist+flow+in+Italy+-

+30+Oct+2017+-+Full+text.pdf, data odczytu: 09.12.2017 r. 

 

Powyżej zostały przedstawione graficznie dane dotyczące ilości spędzonych nocy 

(podane w procentach) w roku 2015 i 2016. Wynika z nich, iż dla Włochów najczęstszym 

wyborem na nocleg był hotel, natomiast turyści z innych państw zdecydowanie najczęściej 

wybierali inne formy zakwaterowania. 

 

Ryc. 15. Ilość spędzonych nocy w poszczególnych regionach w 2015 r. 

http://www.istat.it/en/files/2017/10/Tourism2016.pdf?title=Tourist+flow+in+Italy+-+30+Oct+2017+-+Full+text.pdf
http://www.istat.it/en/files/2017/10/Tourism2016.pdf?title=Tourist+flow+in+Italy+-+30+Oct+2017+-+Full+text.pdf
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Źródło: http://noi-

italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento

_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5

Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b, data odczytu: 09.12.2017 r. 

 

Powyższa rycina przedstawia dane dotyczące ilości nocy spędzonych przez 

Włochów podczas podróży krajowych w 2015 r. Wynika z niej, iż najwięcej noclegów miało 

miejsce kolejno w następujących regionach: Kalabria, Marche, Sardynia, Bolzano, Trentino 

Alto-Adige oraz Trento. Są to regiony znajdujące się we wschodniej części kraju. 

 

2. Dochody z turystyki krajowej 

Tab. 4. Wydatki Włochów podczas krajowych podróży turystycznych z podziałem na region pochodzenia 

(rok 2014/2015, dane w mln €) 

 

Źródło: https://www.bancaditalia.it, data odczytu: 09.12.2017 r.  

http://noi-italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b
http://noi-italia.istat.it/index.php?id=1&no_cache=1&L=1&tx_usercento_centofe%5Bcategoria%5D=28&tx_usercento_centofe%5Bdove%5D=REGIONI&tx_usercento_centofe%5Baction%5D=show&tx_usercento_centofe%5Bcontroller%5D=Categoria&cHash=cc7ca3d2a1aa884dfb8cf654418b0f6b
https://www.bancaditalia.it/
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 W powyższej tabeli zostały przedstawione dane dotyczące wydatków Włochów 

podczas podróży krajowych wraz z podziałem na region pochodzenia turystów. Co więcej, 

został dodatkowo wprowadzony podział na motywy podróży, w tym wakacje oraz powody 

biznesowe. Z tych danych wynika, iż wydatki mieszkańców każdego regionu w 2015 roku 

były większe niż w roku 2014. Co ciekawe, suma wydatków osób pochodzących z regionów 

północno-zachodnich jest zdecydowanie najwyższa w porównaniu z pozostałymi oraz 

stanowi liczbę niemalże trzykrotnie większą niż suma wydatków osób z regionów 

południowych i wysp. 

 

Rozdział III 

RYNEK RECEPCJI TURYSTYCZNEJ (ZAGRANICZNA TURYSTYKA PRZYJAZDOWA) 

1. Przyjazdy i główne obszary emitujące (kraje) 

 

Ryc. 16. Zagraniczni turyści we Włoszech 2015 r. 

Źródło: 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ric

erche_ONT&sezione=focus, data odczytu: 10.12.2017 r. 

Powyższe dane przedstawiają, skąd pochodzili turyści, wśród których Włochy 

cieszyły się największym zainteresowaniem w 2015 r. Są to kolejno: Niemcy (53,3 mln), 

Francja (13 mln), Wielka Brytania (12,5 mln), Stany Zjednoczone (11,7 mln) oraz Holandia 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus


21 
 

(10,2 mln). Co więcej, widać, że w porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano 

największy wzrost liczby turystów pochodzących z Francji (aż +9,5 %). 

 

Tab. 5. Liczba turystów zagranicznych z podziałem na regiony, do których odbyli wyjazd oraz z 

uwzględnieniem motywów podróży 2015/2016 r. (w tysiącach) 

 

Źródło: https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/,  

data odczytu: 10.12.2017 r. 

 W tabeli 5. zostały przedstawione dane dotyczące liczby turystów zagranicznych z 

podziałem na regiony, do których się udali, a także z uwzględnieniem motywów ich 

podróży. Dane dotyczą roku 2015 oraz 2016. Najwięcej osób odwiedziło regiony północno-

zachodnie oraz północno-wschodnie. Praktycznie w każdym regionie w 2016 r. odnotowano 

wzrost turystów odwiedzających Włochy w porównaniu do roku poprzedniego. Jedyny 

spadek, nieznaczny, zaobserwowano w przypadku podróży biznesowych w regionie 

północno-wschodnim i w centrum kraju. 

https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/
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2. Dochody z turystyki przyjazdowej 

 

Ryc. 17. Wydatki turystów zagranicznych we Włoszech 2016 r. 

Źródło: 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ric

erche_ONT&sezione=focus, data odczytu: 10.12.2017 r. 

Rycina 17. pokazuje, jakie kwoty wydawali turyści zagraniczni we Włoszech w 2016 

roku. Wynika z niej, iż największe sumy pochodziły od Niemców, Amerykanów, 

Francuzów, Brytyjczyków oraz Szwajcarów. Następnie, tuż za nimi, uplasowali się 

Austriacy, Hiszpanie, Australijczycy, Kanadyjczycy oraz Holendrzy. Co więcej, widać, iż 

jedynie u Brytyjczyków odnotowano spadek ilości wydawanych pieniędzy w porównaniu z 

rokiem poprzednim. 

 

Tab. 6. Wydatki turystów zagranicznych z podziałem na powody podróży 

 

Źródło: http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Turismo_stagione-2017.pdf, data odczytu: 10.12.2017 r. 

http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Turismo_stagione-2017.pdf
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 Tabela 6. pokazuje, jak kształtowały się wydatki turystów zagranicznych ze względu 

na motywy podróży, z których wyróżniono następujące: wakacje – w tym: kulturowe, nad 

morze i inne, odwiedziny u krewnych i znajomych, inne powody osobiste oraz powody 

biznesowe. Dane w tabeli dotyczą roku 2016 i 2017 i zostały przedstawione na dwóch 

kolorowych tłach - na kolorze niebieskim widać porównanie zakresu wydatków w 

pierwszym półroczu 2016 r. i pierwszym półroczu 2017 r., a więc są najbardziej aktualne. 

W 2016 r. wyniosły one w sumie 15,946 mln €, a w tym samym okresie 2017 r. 16,868 €, 

co stanowi wzrost o 4,6%. Natomiast na tle zielonym widać dane rozdzielone na pierwszy i 

drugi trymestr dwóch ostatnich lat. Liczby są następujące: suma wydatków w pierwszym 

trymestrze 2016 r. wynosi 5,797 mln €, a w 2017 r. 5,968 mln €, i jest to wzrost o 3%. 

Ostatnie porównanie dotyczy drugiego trymestru dwóch ostatnich lat i są to: 10,149 mln € 

w 2016 r. oraz 10,718 mln € w 2017 r., co wskazuje na wzrost wydatków o 5,6%. 

 

3. Analiza profili konsumenckich turystów pochodzących z najważniejszych rynków 

emisyjnych 

W 2017 r. zostały przeprowadzone badania przez agencję usług specjalistycznych 

Ipsos Public Affairs, mające na celu ukazanie, jak Włochy są postrzegane na 

międzynarodowym rynku, a dokładniej, w jakiej dziedzinie są najbardziej atrakcyjne dla 

turystów. Sondaż został przeprowadzony na mieszkańcach osiemnastu państw z całego 

świata, a na każde państwo przypadało 500 ankiet internetowych. Podstawą do wzięcia 

udziału w badaniach był co najmniej jednorazowy pobyt we Włoszech. Poniżej zostało 

zaprezentowane jedno z pytań, z których składała się ankieta. Uzyskano z niego informację 

na temat tego, jakie dziedziny turystyki najbardziej przyciągają turystów i z których państw. 

 

Ryc. 18. Atrakcyjność Włoch według zagranicznych turystów (w %) 
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Źródło: http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2017-11-21_03041.pdf, 

data odczytu: 10.12.2017 r. 

  

Wynika z nich, iż w celach czysto turystycznych/wypoczynkowych najwięcej osób 

przyjeżdża z Hiszpanii, Chin, Polski, Wielkiej Brytanii, Rosji i Japonii. Do pracy największa 

liczba osób przyjeżdża z Indii, Turcji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Japonii i Rosji. 

W odwiedziny do krewnych i znajomych najczęściej przyjeżdżają Brazylijczycy, 

Kanadyjczycy, Amerykanie i Polacy, a także osoby z Afryki (brak danych o konkretnych 

państwach). Co ciekawe, w celach zakupowych najczęściej przyjeżdżają Amerykanie, 

następnie Francuzi, Brytyjczycy, Australijczycy, Brazylijczycy oraz Hindusi. W przypadku 

wyjazdów w celach naukowych, najwięcej jest obywateli Turcji, Australii, Japonii, 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Stanów Zjednoczonych i Francji. 

 

Rozdział IV 

RYNEK EMISJI TURYSTYCZNEJ (TURYSTYKA WYJAZDOWA) 

1. Poziom aktywności turystycznej mieszkańców Włoch w turystyce zagranicznej 

Tab. 7. Wyjazdy turystyczne Włochów (w tysiącach) 

 

Źródło: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy, 

data odczytu: 12.12.2017 r. 

http://www.ontit.it/opencms/export/sites/default/ont/it/documenti/files/ONT_2017-11-21_03041.pdf
https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy
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 W powyższej tabeli zostały zestawione dane z lat 2014-2016 dotyczące turystyki 

zagranicznej Włochów. Wynika z niej, iż ilość wyjazdów zagranicznych z co najmniej 

jednym noclegiem wzrosła. W 2014 r. w grupach o najwyższym poziomie uczestnictwa byli 

dorośli pomiędzy 25-44 rokiem życia, natomiast w 2015 r. były to osoby pomiędzy 35-44 

rokiem życia, a więc średnia wieku nieco wzrosła. Niestety brak jest danych na ten temat w 

przypadku 2016 roku. W pozostałych kategoriach, a jest to: liczba wyjazdów zagranicznych 

bez noclegów, liczba wyjazdów zagranicznych ogółem oraz liczba wyjazdów zagranicznych 

w celach służbowych/biznesowych ilość podróżujących zwiększała się z roku na rok. Jedyny 

wyjątek stanowi liczba noclegów podróżujących za granicę ogółem, gdzie ich ilość w 

2016 r. spadła w porównaniu z 2015 r.  

 

Tab. 8. Najważniejsze rynki recepcyjne, pozycja krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Liczba Włochów 

odwiedzjących niżej podane kraje 

 

Źródło: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy, 

data odczytu: 12.12.2017 r. 

 Tabela 8. przedstawia najważniejsze rynki recepcyjne, pozycję krajów Europy 

Środkowo-Wschodniej oraz liczbę Włochów odwiedzających wyżej podane kraje. Liczba 

podróżujących z Włoch do innych krajów Europy wzrasta z roku na rok. Jednakże, w 

przypadku konkretnych krajów, dane są następujące: do Czech i Polski w 2016 roku 

przyjechało znacznie mniej turystów niż w latach poprzednich, natomiast do Rumuni i na 

Węgry w 2016 r. podróżowało więcej osób niż w latach 2014-2015. 

Tab. 9. Średni czas trwania podróży zagranicznych, w tym w celach typowo turystycznych (dane podane w 

dniach) 

 

Źródło: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy, data odczytu: 

12.12.2017 r. 

https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy
https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy
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Z tabeli 9. wynika, że praktycznie w żadnej z analizowanych kategorii nie nastąpiła 

znacząca zmiana w 2015 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Jedyne, co warto zauważyć 

to fakt, iż w przypadku +4 noclegów w celach typowo turystycznych, ich ilość wzrosła z 9,9 

dnia w 2014 r. do 10,1 dnia w 2015 r. Na temat 2016 r. brak danych. 

 

Tab. 10. Liczba noclegów według rodzajów zakwaterowań (w tysiącach) 

 

Źródło: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy, 

data odczytu: 12.12.2017 r. 

 Tabela 10. podaje dane dotyczące liczby noclegów z podziałem na rodzaje 

zakwaterowań w latach 2014-2016. W większości przypadków te zmiany w poszczególnych 

latach są niewielkie. Jednakże, w 2016 r. przypadku namiotów/przyczep kempingowych 

odnotowano dosyć wyraźny, prawie dwukrotny spadek w porównaniu z 2015 r. Co więcej, 

również ogromny spadek nastąpił w przypadku noclegów w Stowarzyszeniach (tj. domy 

pielgrzyma, uzdrowiska i inne stowarzyszenia). 

 

 

 

 

 

https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy
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Tab. 11. Preferowany środek transportu podczas podróży 

 

Źródło: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy, 

data odczytu: 12.12.2017 r. 

 W tabeli 11. Zostały zgromadzone dane z 2014 i 2015 roku. Niestety z 2016 r. brak 

danych. Wynika z nich, że najwięcej Włochów wybiera podróż samochodem, następnie 

samolotami i pociągiem. Dużo rzadziej wybieranym środkiem transportu jest autokar, statek 

czy kamper. 

2. Wydatki na podróże zagraniczne 

Tab. 12. Wydatki na podróże zagraniczne (w milionach euro) 

 

Źródło: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy, 

data odczytu: 12.12.2017 r. 

 Z powyższych danych można zauważyć wzrost wydatków w 2016 r. w porównaniu 

z dwoma poprzednimi latami. 

 

Ryc. 19. Wydatki Włochów za granicą (zmienność w %) 

Źródło: https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/, data 

odczytu: 12.12.2017 r. 

https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy
https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy
https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale/
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Rycina 19. przedstawia wykres dotyczący wydatków Włochów za granicą w 

przedziale czasowym od stycznia 2014 r. do września 2017 r. Widać z niego wyraźnie 

zjawisko sezonowości, zachodzące w niektórych okresach roku. Najwyższe wydatki 

odnotowano w takich miesiącach, jak kwiecień i grudzień, najniższe natomiast z reguły w 

okolicach września.  

3. Ulubione destynacje Włochów 

 Wśród krajów europejskich, zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. największym 

zainteresowaniem cieszyła się: Szwajcaria, Austria, Francja i Słowenia. Za to najmniejsza 

liczba Włochów podróżowała do: Szwecji, Rosji, Belgii, Rumunii i Holandii. Poniższa 

tabela przedstawia dokładnie dane dotyczące liczby turystów do poszczególnych krajów 

europejskich, wraz z uwzględnieniem motywów ich podróży – powodów osobistych oraz 

powodów biznesowych.  

Tab. 13. Wyjazdy Włochów do innych krajów europejskich (w tysiącach) 

 

Źródło: https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale  

data odczytu: 16.12.2017 r. 

 

 

 

https://www.bancaditalia.it/statistiche/tematiche/rapporti-estero/turismo-internazionale
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Rozdział V 

ZNACZENIE WŁOSKIEGO RYNKU DLA POLSKI 

1. Analiza przyjazdów do Polski 

 Jak podaje Ministerstwo Sportu i Turystyki, w 2016 r. przyjechało do Polski  

561 tysięcy turystów z Włoch, co stanowi niewielką liczbę w porównaniu z podróżnymi z 

innych państw Unii Europejskiej. Z tabeli przedstawionej poniżej wynika, że mniej osób 

przyjechało jedynie z Niderlandów, Austrii, Szwecji i Węgier. 

Tab. 14. Liczba przyjazdów do Polski według krajów z Unii Europejskiej (w tysiącach) 

 

Źródło: https://msit.gov.pl/, data odczytu: 16.12.2017 r. 

Jednakże, na stronie Polskiej Organizacji Turystycznej zostały zamieszczone dane, 

pochodzące z włoskiego Banku Danych (Banca d’Italia), dotyczące przyjazdów Włochów 

do Polski w ciągu trzech ostatnich lat, które nieco różnią się od przedstawionej powyżej 

tabeli. Są one następujące: 

Tab. 15. Liczba podróży do Polski, noclegi, wydatki 

 

Źródło: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy, 

data odczytu: 16.12.2017 r.  

https://msit.gov.pl/
https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy
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Ponadto, wynika z nich, iż niestety w 2016 r. spadła liczba Włochów podróżujących 

do Polski, w porównaniu z dwoma poprzednimi latami, a co za tym idzie – również liczba 

ich noclegów i wydatków w Polsce. 

Jeśli chodzi o wykorzystanie polskiej bazy noclegowej przez turystów z Włoch, to 

dane prezentują się następująco – w 2015 r. zarejestrowano ok. 230 tysięcy osób, a w 

2016 r. ponad 250 tysięcy. Natomiast liczba noclegów udzielonych Włochom w 

rejestrowanej bazie noclegowej wyniosła w 2015 r. ok. 570 tysięcy, a w 2016 r. ok 577 

tysięcy. Dokładne dane przedstawiono poniżej w tabeli. 

 

Tab. 16. Liczba turystów z Włoch oraz liczba noclegów w obiektach noclegowych w Polsce 

 

Źródło: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy, 

data odczytu:16.12.2017 r. 

 

2. Zaangażowanie marketingowe Polski na włoskim rynku 

 W dniach 24.04 – 16.07.2014 r. przeprowadzone zostały badania dla Polskiej 

Organizacji Turystycznej dotyczące rynku włoskiego. Celem badania było uzyskanie 

informacji na temat aktualnej sytuacji na rynku włoskim, atrakcyjności turystycznej Polski, 

a także poziomu wiedzy Włochów na temat produktów turystycznych Polski. Z analizy 

otrzymanych materiałów, wynikło, iż według wszystkich respondentów główną słabością 

Polski jest brak informacji/ reklam/działań marketingowych: brakuje działań motywujących 

i podkreślających wartość Polski jako destynacji turystycznej; tożsamość Polski, jej 

wizerunek, sugestie na temat kraju są nieoczywiste; nawet touroperatorzy nie mają zbyt 

wielu pomysłów, jak polecać nasz kraj i dostarczać profesjonalnych sugestii. Wyjazdy 

https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy
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koncentrują się na miejscach związanych z religią i holokaustem (choć ich potencjał mógłby 

być większy). Mało znane są inne atrakcje: jeziora, góry, lasy.7 

 

3. Analiza wyjazdów Polaków do Włoch 

Tab. 17. Wyjazdy polskich turystów do Włoch 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Liczba 

turystów 

(w mln) 

0,4 0,8 1,1 0,8 0,9 0,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki 

 

 

 

Ryc. 20. Linia trendu dotycząca podróży polskich turystów do Włoch 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Ministerstwa Sportu i Turystyki  

W ciągu sześciu ostatnich lat, największa liczba Polaków (1,1 mln) wybrała się do 

Włoch w 2013 r. Następnie, w 2014 r. nastąpił spadek wyjazdów (0,8 mln), ale już w 

2015 r. i 2016 r. liczba ta wyniosła 0,9 mln, także jak widać tendencja jest wzrostowa. 

Przedstawiona powyżej linia trendu wskazuje na to, że zainteresowanie Polaków wyjazdami 

do Włoch nie powinno zmaleć w najbliższym czasie. 

                                                           
7 Źródło: https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy, data odczytu: 
16.12.2017 r. 

https://www.pot.gov.pl/do-pobrania/l/materialy-do-pobrania/badania-i-analizy
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Podsumowanie 

Włochy są od wielu lat popularną destynacją turystyczną, zarówno dla osób, które 

podróżują w celach wypoczynkowych, jak i biznesowych. Ich przepis na sukces to przede 

wszystkim przepiękne krajobrazy, starożytna i nowoczesna architektura, a także odgrywanie 

istotnej roli w turystyce religijnej. Przedstawione w niniejszej pracy dane wskazują 

jednoznacznie, że Włochy z roku na rok cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród 

podróżnych z wielu zakątków świata, są odwiedzane przez coraz to większe liczby turystów. 

Jak zostało wspomniane we wstępie pracy, według Światowej Organizacji Turystyki 

Narodów Zjednoczonych, Włochy są aktualnie na 5. pozycji w rankingu najczęściej 

odwiedzanych państw na świecie, a na 3. biorąc pod uwagę kraje europejskie (wyżej jest 

notowana jedynie Francja i Hiszpania). Do takiego wyniku z pewnością przyczynili się 

Polacy, którzy stanowią liczną grupę turystów we Włoszech, biorąc pod uwagę fakt, iż ich 

liczba od 2012 r. nie spadła poniżej 0,8 mln.  

Natomiast w przypadku liczby Włochów odwiedzających Polskę, sytuacja wygląda 

nieciekawie, mianowicie, przyjazd niewielu turystów z tego kraju odnotowano w 2016 r. 

(561 tysięcy). Według badań przeprowadzonych dla Polskiej Organizacji Turystycznej, 

wynika to prawdopodobnie z małej aktywności promocyjnej naszego kraju we Włoszech. 

Pozostaje mieć nadzieję, że w ciągu najbliższych lat świadomość Włochów na temat 

walorów turystycznych Polski wzrośnie i będą częstszymi gośćmi w Kraju nad Wisłą.  
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Wykaz źródeł 
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http://www.istat.it/it/ 

http://www.enit.it/it/ 

https://www.pot.gov.pl/ 

https://www.msit.gov.pl/ 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ 

http://wlochy.praktycznyprzewodnik.eu/regiony-wloch/ 

http://www.emigrantpl.com/topic/196-w%C5%82ochy-informacje-podstawowe/ 

http://florencja.lovetotravel.pl/santa_maria_del_fiore 

http://www.mojewycieczki.org/florencja/katedra-santa-maria-del-fiore-we-florencji.html 

https://pl.wikipedia.org/  

http://cudaswiata.pl/europa/koloseum.html 

https://fajnepodroze.pl/co-warto-zobaczyc-we-florencji/ 

http://www.ontit.it 

http://www.ilsole24ore.com/   

http://www.oecd ilibrary.org/  

https://www.bancaditalia.it 

http://www.governo.it/  
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http://cudaswiata.pl/europa/koloseum.html
https://fajnepodroze.pl/co-warto-zobaczyc-we-florencji/
http://www.ontit.it/opencms/opencms/ont/it/focus/focus/Turismo_in_cifre_02_2017?category=documenti/ricerche_ONT&sezione=focus
http://www.ilsole24ore.com/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/ILSOLE24ORE/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2017/02/28/analisi_dati_2015_irpef.pdf
https://www.bancaditalia.it/
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Turismo_stagione-2017.pdf
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Spis rycin: 

Ryc. 1.  Mapa Włoch z podziałem na regiony (s. 3) 

Ryc. 2.  Katedra Santa Maria del Fiore (s. 8) 

Ryc. 3.  Freski na sklepieniu nad prezbiterium katedry Santa Maria del Fiore (s. 9) 

Ryc. 4.  Koloseum (s. 9) 

Ryc. 5.  Wnętrze Koloseum w Rzymie (s. 10) 

Ryc. 6.  Bazylika Św. Piotra (s. 11) 

Ryc. 7.  Wnętrze kopuły w Bazylice Św. Piotra (s. 11) 

Ryc. 8.  Pałac Vecchio (s. 12) 

Ryc. 9.  Fontanna Neptuna (s. 12) 

Ryc. 10.  Baza noclegowa – udział procentowy w rynku (s. 13) 

Ryc. 11.  Średnie dochody Włochów w 2015 r. w zależności od położenia 

geograficznego (s. 15) 

Ryc. 12.  Podział organów prawnych ds. Turystyki we Włoszech (s. 17) 

Ryc. 13.  Destynacje turystyczne z podziałem na regiony 2015 r. (s. 17) 

Ryc. 14.  Ilość spędzonych nocy ze względu na formę zakwaterowania oraz 

pochodzenie turystów (s.18) 

Ryc. 15.  Ilość spędzonych nocy w poszczególnych regionach w 2015 r. (s. 18) 

Ryc. 16.  Zagraniczni turyści we Włoszech 2015 r. (s. 20) 

Ryc. 17.  Wydatki turystów zagranicznych we Włoszech 2016 r. (s. 22) 

Ryc. 18.  Atrakcyjność Włoch według zagranicznych turystów (w %) (s. 23) 

Ryc. 19  Wydatki Włochów za granicą (zmienność w %) (s.27) 

Ryc. 20.  Linia trendu dotycząca podróży polskich turystów do Włoch (s. 31) 

  



35 
 

Spis tabel: 

Tab. 1.  Ranking najczęściej odwiedzanych destynacji turystycznych na świecie  

(s. 3) 

Tab. 2.  Podział administracyjny Włoch (s. 6) 

Tab. 3.  Sieć komunikacyjna we Włoszech (s. 14) 

Tab. 4.  Wydatki Włochów podczas krajowych podróży turystycznych z podziałem 

na region pochodzenia (rok 2014/2015, dane w mln €) (s. 19) 

Tab. 5.  Liczba turystów zagranicznych z podziałem na regiony, do których odbyli 

wyjazd oraz z uwzględnieniem motywów podróży 2015/2016 r. (w tysiącach) 

(s. 21) 

Tab. 6.  Wydatki turystów zagranicznych z podziałem na powody podróży (s. 22) 

Tab. 7.  Wyjazdy turystyczne Włochów (w tysiącach) (s. 24) 

Tab. 8.  Najważniejsze rynki recepcyjne, pozycja krajów Europy Środkowo-

Wschodniej. Liczba Włochów odwiedzjących niżej podane kraje (s. 25) 

Tab. 9.  Średni czas trwania podróży zagranicznych, w tym w celach typowo 

turystycznych (dane podane w dniach) (s. 25) 

Tab. 10.  Liczba noclegów według rodzajów zakwaterowań (w tysiącach) (s. 26) 

Tab. 11.  Preferowany środek transportu podczas podróży (s. 27) 

Tab. 12.  Wydatki na podróże zagraniczne (w milionach euro) (s. 27) 

Tab. 13.  Wyjazdy Włochów do innych krajów europejskich (w tysiącach) (s. 28) 

Tab. 14.  Liczba przyjazdów do Polski według krajów z Unii Europejskiej (w 

tysiącach) (s. 29) 

Tab. 15.  Liczba podróży do Polski, noclegi, wydatki (s. 29) 

Tab. 16.  Liczba turystów z Włoch oraz liczba noclegów w obiektach noclegowych w 

Polsce (s. 30) 

Tab. 17.  Wyjazdy polskich turystów do Włoch (s. 31) 
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Wyrażam zgodę na opublikowanie wykonanego przeze mnie projektu na stronie AWF 

Kraków poświęconej realizacji przedmiotu „Rynki turystyczne i rekreacyjne”. Oświadczam, 

że został on wykonany zgodnie z obowiązującymi zasadami i nie narusza niczyich praw 

autorskich. 


