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ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА РЕСПУБЛІКИ ПОЛЬЩА: 

ПЕРСПЕКТИВИ ЗБІЛЬШЕННЯ В’ЇЗНОГО ТА ВНУТРІШНЬОГО 

ТУРИЗМУ 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі у Польщі спостерігається 

позитивна динаміка туристичного потоку до окремих туристичних регіонів 

країни за доволі короткий термін перебування на світовому ринку таких послуг. 

Важливо розуміти сутність цього процесу – як саме Польщі вдалось 

розмежувати її туристичні регіони, аби саме таке розмежування приносило свої 

результати та полегшувало систематизацію окремих туристичних центрів в 

одне ціле. 

Мета: дослідити туристичну інфраструктури і з’ясувати перспективи 

збільшення в’їзного та внутрішнього туризму Польщі.  

Республіка Польща активно працює над рекламою свого туристичного 

бренду за кордоном, впроваджує вигідні пропозиції для внутрішнього туризму, 

приваблює подорожуючих відносно низькими цінами на відпочинок. У 

сукупності усі фактори дають щорічне зростання потоку відвідувачів майже до 

кожного туристичного центру. Наприклад, місто Варшава, з населенням 

1,78 млн громадян за останніми підрахунками приймає 24 млн візитів до міста 

на рік [3, с. 1]. За даними Всесвітньої туристичної організації, динаміка 

туристичного потоку до Польщі залишається зростаючою з 2010 року, як і 

доходи країни від сфери туризму. За умови відсутності політичних або 

суспільних негараздів у країні, воєнних конфліктів та інших дестабілізуючих 

ситуацій, Польща щороку підійматиметься у рейтингу найпопулярніших країн 

серед туристів.  

Геополітична ситуація впливає як на внутрішній, так і на зовнішній 

туризм. Деякі туристичні напрямки не є безпечними, що суттєво впливає на 

подорожі відпочивальників. Європейці (включно з польськими громадянами) 

часто залишаються у межах своєї країни або Європейського Союзу, де шукають 

нові місця для проведення вільного часу. Вони вирішують відправитися в ті 

місця, де до сих пір не були, наприклад, до Польщі. Наразі Польща з’єднана зі 

світом добре, як ніколи раніше: країна має аеропорти майже у кожному 

великому місті, швидке та порівняно дешеве залізничне сполучення. 

Використання транспорту у туристичних цілях у межах Польщі є дуже 
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дешевим для окремих категорій громадян, таких як студенти (за умови 

наявності студентського квитка), пенсіонери та школярі. Для них знижка на 

внутрішньоміський, міжміський транспорт складає 40-70 %. Така політика 

сприяє розвитку внутрішнього туризму серед громадян Польщі різного віку. 

 У рамках Програми розвитку туризму до 2020 року [1, с. 1], міністр 

розвитку проводив відкритий конкурс пропозицій щодо співфінансування 

виконання громадських ініціатив у сфері туризму до 2020 року та запрошував 

подавати пропозиції на призначення субсидії для фінансування їх виконання. 

Програма співфінансування у сфері туризму є результатом необхідності 

систематичного підвищення конкурентоспроможності туристичного сектору та 

зміцнення туристичного іміджу Польщі. Зокрема, взяти участь у конкурсі 

могли недержавні організації, зареєстровані в Польщі, діяльність яких 

зосереджена на сфері туризму (включаючи екотуризм, агротуризм, керівництво 

та пілотування, відпочинок, дозвілля, готельну індустрію) чи огляді визначних 

пам’яток, що є однією із статутних цілей або завдань, і працюють більше 

2 років. Обсяг державних коштів на співфінансування туристичних завдань у 

2020 році становить 2 600 000 злотих [1, с. 2]. 

 Спостерігаючи зростання інтересу до Польщі як до нового напрямку, 

інвестори будують нові готелі, SPA, на ринок виходять нові туристичні 

пропозиції. Згідно з даними польського журналу «Звіт 2019. Готельний ринок у 

Польщі», з 2000 року кількість готелів у країні збільшилась майже втричі, з 924 

до 2592 таких об’єктів. Найбільше у країні тризіркових готелів – 1209, 

двозіркових – 674, чотиризіркових – 315, однозіркових – 206, п’ятизіркових – 

54 [2, с.12]. Цей показник висвітлює дещо слабке місце Польщі. Іноді туристи, 

які звикли до системи «all inclusive», подорожуючи іншими країнами, можуть 

бути неприємно здивовані невеликою кількістю п’ятизіркових готелів.  

Кількість інвестицій у туризм так само зростала і продовжує зростати. У 

2018 році загальна сума інвестицій у готельний бізнес склала понад 2 млрд 

злотих, 1/4 з яких – у Мазовецькому воєводстві. Така статистика не викликає 

питань, адже адміністративним центром Мазовецького воєводства є місто 

Варшава – найпопулярніше серед туристів. На другому місці – Малопольське 

воєводство (279 млн злотих інвестицій у готельну справу) з центром у Кракові. 

Незначно відстає Західнопоморське воєводство (254 млн злотих), адже ця 

адміністративна одиниця охоплює найпопулярніші польські морські курорти. 

Показник інвестицій за воєводствами співпадає з напрямками туристичних 

потоків по країні. Все ж потрібно зазначити, що за 2017-2018 роки сума 

інвестицій у туризм Польщі значно зменшилась після рекордного показника 

2016 року у 4 млрд злотих [1, с. 1]. Проте, це не означає, що така тенденція буде 

зберігатись, адже цей показник не є стабільним або таким, що повільно і 

поступово розвивається.  

Перспективи збільшення або зменшення туристичного потоку до країни 

прямо залежать від актуальності її туристичних продуктів, їх фази життя та 

налагодженості роботи транспортної та туристичної інфраструктури. У той же 
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час, актуальність туристичних ресурсів залежить від динаміки в’їзного та 

внутрішнього туризму та атракцій у країні. 
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