STRESZCZENIE
Aktualny stan wiedzy oparty na literaturze przedmiotu pozwala stwierdzić, że brak jest
jakichkolwiek prac badawczych i opracowań naukowych, które odzwierciedlałyby zakres
wiedzy dotyczącej przemian bazy hotelowej i jej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
w województwie warmińsko-mazurskim w badanym przedziale czasowym. Ponadto jak dotąd
nie było prowadzonych badań, które pokazywałyby relacje pomiędzy rozbudową hoteli,
a wzrostem form aktywności fizycznej, prozdrowotnej aktywności fizycznej gości
hotelowych, czy zwiększeniem ruchu turystycznego.
Problematyka dysertacji zawarta została w 7 rozdziałach. Rozdział pierwszy wprowadza
w obszar badań dotyczący turystyki w ujęciu teoretycznym z uwzględnieniem jej
współczesnych koncepcji. Badania w tym rozdziale opierały się przede wszystkim na analizie
literatury. Rozdział swym zakresem obejmował całość rozważań, osadzonych w szerszym
kontekście teoretycznym. Autor odniósł się do podróżowania, turystyki, gospodarki czasu
wolnego, atrakcyjności i produktów turystycznych, a także do wpływu turystyki na przemiany
regionów. Rozdział drugi jest ukierunkowany na czynniki i walory turystyczne, które mają
istotny wpływ na rozwój turystyki oraz na rozbudowę bazy hotelowej w województwie
warmińsko-mazurskim. Kontynuacją niniejszej analizy w dalszej części rozdziału było
przedstawienie najatrakcyjniejszych walorów turystycznych: naturalnych (hydrosfera, szata
roślinna) oraz antropogenicznych (historyczne, współczesne) mających wpływ na ożywienie
turystyki, a niej konsekwencji – na rozbudowę bazy hotelowej. W rozdziale trzecim
przedstawiony został cel pracy, pytania i hipotezy badawcze.
Za główny problem pracy przyjęto, wykazanie zależności pomiędzy rozwojem bazy
hotelowej oraz jej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, a zwiększeniem się liczby form
aktywności fizycznej oraz prozdrowotnej aktywności fizycznej gości hotelowych. Szerokie
spojrzenie na całe spektrum badań pozwoliło sformułować następujące pytania badawcze:
Pytanie 1. Czy rozbudowa bazy hotelowej i infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w latach
1999-2012 pozostaje w związku ze wzrostem ruchu turystycznego?
Pytanie 2. Czy istnieje zależność między walorami turystycznymi województwa warmińskomazurskiego, a lokalizacją bazy noclegowej?
Pytanie 3. Czy występuje zależność między rozwojem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
bazy hotelowej w województwie warmińsko-mazurskim, a zwiększeniem liczby form
aktywności fizycznej oraz prozdrowotnej aktywności fizycznej gości hotelowych?

W rozdziale czwartym, który jest częścią badawczą dysertacji prowadzone zostały
analityczne, statystyczne i porównawcze badania nad kształtowaniem się bazy hotelowej
(występującej w standardzie od jednej do pięciu gwiazdek) i towarzyszącą jej infrastrukturą
sportowo-rekreacyjnej. Zostały także wskazane zmiany jej struktury, zachodzące pomiędzy
rokiem 1999, a rokiem 2012. Badania obejmowały całe spektrum struktury oceny bazy
hotelowej, w tym liczbę hoteli (a w nich pokoi oraz miejsc noclegowych) i występującą w
badanej bazie hotelowej wyselekcjonowana infrastruktura sportowo-rekreacyjna (Wellness &
SPA, aquaparki, przystanie żeglarskie, kajakowe, korty tenisowe, boiska sportowe, hale,
hipodromy, wyciągi narciarskie).
W rozdziale piątym, który jest zasadniczą częścią badań dysertacji przeanalizowano
i oceniono wpływ dynamiki rozwoju bazy hotelowej i obiektów sportowo-rekreacyjnych na
wzmożoną aktywność fizyczną gości hotelowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje etap
badań, który dotyczył oceny aktywności fizycznej gości hotelowych korzystających
z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w bazie hotelowej. Badania prowadzono w oparciu
o opracowaną przez autora ankietę oraz o dane pozyskane bezpośrednio z Departamentu
Turystyki Urzędu Marszałkowskiego i Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie, a także
o informacje otrzymane od menadżerów analizowanych hoteli w oparciu o elektroniczne
kwestionariusze ankiet w 1999 roku. Autor przyjął zasadę ankietowania 100 gości
hotelowych miesięcznie przez cały 2012 rok oraz na przestrzeni czasu od 01.04.2017 roku do
01.04.2018 roku (próba badawcza) w hotelach posiadających infrastrukturę sportowo –
rekreacyjną. Badania tego etapu koncentrowały się na poszukiwaniu zmian i występujących
różnic w aktywności fizycznej i formach aktywności fizycznej wśród gości hotelowych
korzystających z infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
W szóstym rozdziale uwzględniając hipotezy badawcze, a także biorąc pod uwagę
osiągnięte wyniki badań, należy stwierdzić, że nastąpiła w tym względzie pozytywna zmiana.
Badania materiałów źródłowych oraz zastosowane metody badawcze pozwoliły na
rozwiązanie postawionych problemów badawczych i udzielenie w dysertacji odpowiedzi na
pytania, które były zawarte w ich istocie. W podsumowaniu (rozdział siódmy) warto
podkreślić, że ważnym kierunkiem dalszego rozwoju prezentowanej tematyki wydaje się być
analiza porównawcza stanu ilościowego oraz jakościowego bazy hotelowej wraz
z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną pomiędzy danymi uzyskanymi w 2012 roku, a rokiem
2020. Następnie przeprowadzenie badań, które miałoby dotyczyć aktywności fizycznej oraz
form aktywności fizycznej podejmowanych przez gości hotelowych na przestrzeni czasu od
01.04.2017 roku do 01.04.2018 roku oraz pomiędzy 01.01.2019, a 31.12.2019 rokiem.

Interesującym kierunkiem do prowadzenia dalszych badań powinna być próba
uchwycenia psychologicznego podejścia gości hotelowych do aktywności fizycznej oraz ich
związku z motywacją i celami, jakie sobie stawiają. Ujęcie zmian w motywacji
w perspektywie badań podłużnych pozwoliłoby spojrzeć na zagadnienie w szerszym
kontekście. Wprowadzenie takiego modelu

mogłoby zatem stanowić interesujące

wzbogacenie wiedzy na temat aktywności fizycznej gości w hotelach.

