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Czym jest turystyka? 
Zacznijmy raczej do tego, z czym każdemu może kojarzyć się pojęcie 
związane z turystyką. Na pewno można tutaj mówić o pewnych 
odczuciach. Zwykle większość osób uważa, że jest to wyjazd na urlop, 
podróżowanie, lub też  zwiedzanie różnych zabytków i innych ciekawych 
obiektów. Kogo byśmy jednak nie spytali, zawsze usłyszymy bardzo 
zbliżoną, ale również nieco odmienną odpowiedź. Ponieważ są różne 
gusta dotyczące turystyki. Na pewno jedne osoby lubiące wypoczywać na 
łonie natury będą uważać, że turystyka to nic innego jak odpoczywanie w 
górach podczas aktywnego wypoczynku, na przykład pieszych 
wędrówek, czy też uprawiania sportów zimowych takich jak jazda na 
nartach. 

Inne osoby wolące bierny wypoczynek, określą turystykę jako leżenie na 
plaży i nie robienie niczego poza opalaniem się. Jeszcze inni wczasowicze 
uznają, że turystyka musi się kojarzyć wyłącznie ze zwiedzaniem 
zabytków i jazdą na wycieczki zorganizowane przez biura podróży. 

O turystyce również jest niejednoznacznie napisane w różnych książkach. 
Definicje nie zawsze się ze sobą będą nakładać. Dlatego na turystykę 
można patrzeć z różnego punktu widzenia, zaczynając od 
psychologicznego, a kończąc na kulturowym. 



W 1991 roku została wystosowana definicja Turystyki przez Światową 
Organizację Turystyki. Według tej definicji, turystyką jest każde działanie, 
które zostanie podjęte przez człowieka, poza jego miejscem 
zamieszkania. Ważne by to działanie, nie przynosiło żadnych korzyści 
majątkowych, a także było ograniczane w czasie. Aczkolwiek istnieje 
możliwość zarabiania pieniędzy podczas wyjazdu turystycznego, tylko 
ważne, żeby to nie było głównym celem opuszczenia miejsca 
zamieszkania. 

Według Agnieszki Niezgody, można mówić tutaj o przemieszczaniu się, 
połączeniu zjawisk oraz różnych okoliczności i korelacji, które jednak 
również pomijają zarabianie pieniędzy, a także osiedlanie się na stałe. 

Bardziej za podróżowaniem w interesach, a dokładniej w celach 
zarobkowych, wypowiada się Stanisław Wodejko. Ale za to ograniczył on 
pobyt w innym mieście do roku. Okres przebywania ponad 12 miesięcy w 
inny miejscu niż rodzinny dom, a także czerpanie z tego tytułu korzyści 
majątkowych, nie będzie już brany pod uwagę w aspekcie turystycznym. 

Po zebraniu tych wszystkich definicji, ustanowiono jedną ogólną, która 
przyjmuje, że można podróżować i przebywać w innym miejscu, niż 
miejsce zamieszkania w celach służbowych bądź typowo 
rekreacyjnych. Można powiedzieć, że definicja została dopasowana do 
tendencji wzrostowej podróży w celach biznesowych. 
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Jak oceniasz przydatność tego artykułu: 

Twoja Ocena: 4.7 ( ilość osób oddających głos: 9) 

Zobacz również inne ciekawe wpisy: 

1. Jaka jest definicja turysty, turysta? [3] 
2. Turystyka od przeszłości, do dnia dzisiejszego [1] 
3. Czym jest produkt turystyczny? [5] 
4. Jakie są cechy produktu turystycznego? [7] 
5. Jaki jest fundament produktu turystycznego, a czym jest 

produkt rzeczywisty? [6] 
 

co to jest turystyka – blog.perspektywa.it 

http://blog.perspektywa.it/2015/01/jaka-jest-definicja-turysty-turysta-3/
http://blog.perspektywa.it/2015/01/turystyka-od-przeszlosci-dnia-dzisiejszego-1/
http://blog.perspektywa.it/2015/01/czym-jest-produkt-turystyczny-5/
http://blog.perspektywa.it/2015/01/jakie-sa-cechy-produktu-turystycznego-7/
http://blog.perspektywa.it/2015/01/jaki-jest-fundament-produktu-turystycznego-czym-jest-produkt-rzeczywisty-6/
http://blog.perspektywa.it/2015/01/jaki-jest-fundament-produktu-turystycznego-czym-jest-produkt-rzeczywisty-6/
http://blog.perspektywa.it/2015/01/co-jest-turystyka-2/
http://blog.perspektywa.it/
http://blog.perspektywa.it/reklama-w-turystyce/

