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ZASOBY LUDZKIE W TURYSTYCE  
JAKO PODMIOT BADAŃ – ASPEKTY METODYCZNE1

HUMAN RESOURCES IN TOURISM AS A RESEARCH 
SUBJECT – METHODOLOGICAL ISSUES
DOI: 10.15611/pn.2015.379.35

Streszczenie: Zgodnie z teorią zasobową rywalizacja o klienta na rynku turystycznym po-
przedzona jest rywalizacją o kluczowe dla organizacji zasoby. W ich strukturze coraz większą 
wagę przywiązuje się do ucieleśnionego w pracownikach kapitału ludzkiego, który stanowi 
podstawę kreowania zdolności do dostarczania wartości dla klienta. Postrzeganie pracowni-
ków jako źródła przewagi konkurencyjnej podmiotów gospodarki turystycznej uzasadnia po-
trzebę badania uwarunkowań ich postaw i zachowań. Celem artykułu jest zaprezentowanie 
autorskiej koncepcji metodyki badania rynku pracy w turystyce z perspektywy pracobiorców. 
Założenia metodyczne poprzedzono wynikami analizy podejść badawczych stosowanych  
w publikacjach podejmujących problematykę zasobów ludzkich w organizacjach turystycz-
nych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu podmiotowego i przestrzennego, metod dobo-
ru próby oraz technik pozyskiwania danych.

Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, metody badawcze, gospodarka turystyczna.

Summary: According to resource-based theory, in order to compete for customers in the 
tourism market, an organization needs to compete for key resources first. A critical component 
of company’s resources is human capital embedded in its employees. Perceiving human 
resources as a source of competitive advantage in tourism highlights the need for research into 
determinants of employees’ attitudes and behaviors in the workplace. The purpose of the 
paper is to present the methodological framework for tourism labor market research from an 
employee perspective. The proposed framework is preceded by an analysis of research 
approaches applied in publications devoted to human resources in the tourism industry. 
Special attention was paid to subjective and spatial scope, sampling methods, and data 
collection techniques.

Keywords: human resources, research methods, tourism industry.

1 Publikacja powstała w wyniku realizacji projektu badawczego „Jakość pracy w procesie budo-
wania potencjału konkurencyjnego w gospodarce turystycznej”, który został sfinansowany ze środków 
Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji nr DEC-2012/07/B/HS4/03089.
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1. Wstęp

Przedstawiciele szkoły zasobowej teorii przedsiębiorstwa wyrażają pogląd, że rywa-
lizacja o klienta poprzedzona jest rywalizacją o kluczowe dla organizacji zasoby. 
Jednocześnie dokonująca się współcześnie zmiana paradygmatu gospodarowania, 
polegająca na dowartościowaniu wiedzy jako kluczowego czynnika sukcesu rynko-
wego, sprawia, że w strukturze zasobów przedsiębiorstwa coraz większą wagę przy-
wiązuje się do kapitału ludzkiego ucieleśnionego w pracownikach [Bohdziewicz 
2008]. Ich znaczenie jest nie do przecenienia w organizacjach usługowych charakte-
ryzujących się wysokim poziomem interakcji pomiędzy usługodawcą a usługobior-
cą, w których działania personelu istotnie wpływają na użyteczność finalnego pro-
duktu [Berry, Lampo 2004; Goldstein 2003]. Tym samym kapitał ludzki stanowi 
podstawę kreowania zdolności do dostarczania wartości dla klienta. Takie postrze-
ganie roli pracowników uzasadnia potrzebę badania czynników determinujących ich 
postawy i zachowania w miejscu pracy. Znajomość tych czynników odgrywa istotną 
rolę w procesie budowania przewagi konkurencyjnej przez podmioty gospodarki 
turystycznej [Bednarska et al. 2014].

Celem artykułu jest zaprezentowanie autorskiej koncepcji metodyki badania 
rynku pracy w turystyce z perspektywy pracobiorców. W pierwszej części opra- 
cowania, na podstawie systematycznych studiów literaturowych, analizie poddano 
podejścia stosowane w badaniach pracowników w organizacjach turystycznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem zakresu podmiotowego i przestrzennego, metod do-
boru próby oraz technik pozyskiwania danych. Następnie przedstawiono założenia 
metodyczne badania zasobów pracy w gospodarce turystycznej, eksponując elemen-
ty odróżniające proponowaną koncepcję od dotychczasowych rozwiązań.

2. Badania empiryczne wśród pracobiorców w turystyce – 
przegląd literatury

Na potrzeby artykułu przeprowadzono systematyczne studia literaturowe wykorzy-
stujące podejście SALSA (Search, AppraisaL, Synthesis, Analysis) [Grant, Booth 
2009]. W przeglądzie uwzględniono prace opublikowane w recenzowanych czasopi-
smach naukowych indeksowanych w bazie bibliograficzno-abstraktowej Scopus, 
prowadzonej przez wydawnictwo Elsevier. W celu wyszukania artykułów analizie 
poddano tytuły, w których szukano kombinacji haseł tourism oraz job, work, worker, 
employment, employee lub human resource. W efekcie uzyskano 189 publikacji, któ-
re ukazały się w latach 1976-2015 na łamach 90 czasopism (w tym 29 z zakresu tu-
rystyki i hotelarstwa).

W kolejnym etapie krytycznej analizie poddano słowa kluczowe i abstrakty, co 
pozwoliło wyłączyć artykuły, w których nie prezentowano wyników badań empi-
rycznych (52 publikacje), wykorzystano tylko wtórne źródła danych (36 publikacji) 
oraz w których podmiotem badań nie byli pracobiorcy (30 publikacji). W wyniku tej 
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procedury dalszą analizę ograniczono do 71 artykułów, których autorzy przedstawi-
li rezultaty badań pierwotnych prowadzonych wśród pracujących w turystyce. Po 
zapoznaniu się z metodyką badań dokonano przeglądu przyjętego zakresu prze-
strzennego i podmiotowego, stosowanych strategii badawczych i technik pozyski-
wania danych oraz metod doboru jednostek do badania i liczebności próby (tab. 1).

Przeprowadzony na potrzeby artykułu przegląd prac badawczych pozwala na 
stwierdzenie, że w badaniu zasobów ludzkich w turystyce dominuje lokalny i regio-
nalny zakres przestrzenny (69%). Tylko 20% realizowanych projektów miało cha-

Tabela 1. Charakterystyka badań zasobów pracy w turystyce

Zmienna Kategoria Udział
Zakres przestrzenny lokalny/regionalny

ponadregionalny
brak danych

69%
20%
11%

Zakres podmiotowy 1 typ działalności
2 i więcej typów działalności
brak danych

51%
  7%
42%

Typ działalności * hotelarstwo
gastronomia
organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne
transport pasażerski
rekreacja
inne
nieokreślone

23%
  6%
11%
  6%
14%
15%
42%

Strategia badawcza ilościowa
jakościowa
mieszana
brak danych

51%
32%
13%
  4%

Technika pomiaru źródeł* ankieta
wywiad
obserwacja
inne
brak danych

63%
35%
11%
  6%
  6%

Metoda doboru jednostek badanie pełne
dobór losowy
dobór celowy/wygodny
brak danych

  4%
11%
55%
30%

Liczba respondentów 10 i mniej
11-100
101-500
501 i więcej
brak danych

10%
24%
49%
  8%
   8%

* Odsetki nie sumują się do 100% z uwagi na możliwość wystąpienia kilku kategorii w ramach 
jednego badania.

Źródło: opracowanie własne.
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rakter ponadregionalny, tj. obejmowało kilka regionów lub obszar całego kraju bądź 
kilku krajów. Analizowane studia empiryczne cechuje także ograniczony zakres 
podmiotowy. Ponad połowa publikacji (51%) poświęcona została tylko jednemu ro-
dzajowi turystycznej działalności gospodarczej. Zaledwie w 7% wszystkich badań 
uwzględnione zostały różne rodzaje działalności na rynku turystycznym. W przy-
padku 42% artykułów nie można jednoznacznie wskazać zakresu podmiotowego 
prowadzonych prac, gdyż ich autorzy nie precyzują typu podmiotu gospodarki tury-
stycznej, którego pracownicy zostali objęci badaniem. Prawie w co czwartym pro-
jekcie respondentami byli pracownicy przedsiębiorstw hotelarskich (23%). W 14% 
przypadków uwzględniono opinie pracowników działalności związanej z rekreacją, 
a w 15% z innym obszarem szeroko pojętej gospodarki turystycznej (m.in. edukacja 
w zakresie turystyki, handel). Co dziesiąte badanie obejmowało pracowników zaj-
mujących się organizacją i pośrednictwem turystycznym. Po 6% artykułów poświę-
cono badaniu zasobów ludzkich w działalności gastronomicznej oraz transporcie 
pasażerskim.

W publikacjach podejmujących problematykę zasobów ludzkich w turystyce 
preferowana jest ilościowa strategia badawcza, która została zastosowana w 51% 
analizowanych artykułów. Podejście jakościowe wybrało 32% badaczy, a mieszane 
13% autorów. Najczęściej stosowaną techniką pomiaru źródeł pierwotnych była an-
kieta (63%) oraz wywiad (35%). Mniejszym zainteresowaniem cieszyła się obser-
wacja, którą wykorzystano w 11% badań. W 6% przypadków zastosowano inne 
techniki gromadzenia danych, m.in. netnografię czy pisanie wspomnień (memory 
work).

Jak wskazuje przeprowadzony przegląd, badacze preferowali nieprobabilistycz-
ne metody doboru próby, tj. wybór celowy lub wygodny (55%). Często (30%) auto-
rzy nie precyzują, jaką przyjęli metodę typowania jednostek do badania. Wybór lo-
sowy zastosowano w 11% przypadków, a w 4% przebadano wszystkie jednostki  
z populacji generalnej. Dotychczasowe projekty najczęściej realizowane były na 
próbach obejmujących od 101 do 500 respondentów (49%). W 24% przypadków 
badaniem objęto od 11 do 100 osób. Prace badawcze prowadzone na liczniejszych 
zbiorowościach są stosunkowo mało popularne – zaledwie w 8% publikacji uwzględ-
niono opinie ponad 500 respondentów.

W kolejnej części przedstawiona zostanie autorska koncepcja badania zasobów 
ludzkich w gospodarce turystycznej.

3. Założenia metodyczne badania zasobów ludzkich 
w gospodarce turystycznej

Populację generalną w proponowanym badaniu stanowią osoby świadczące pracę  
w podmiotach gospodarki turystycznej w wąskim ujęciu, czyli przemysłu turystycz-
nego w rozumieniu Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO). W badaniu 
uwzględniono zarówno pracujących na własny rachunek, jak i zatrudnionych (nieza-
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leżnie od formy świadczenia pracy) w tzw. charakterystycznych rodzajach dzia- 
łalności turystycznej. Ujęcie takie jest zgodne z zaleceniami UNWTO, OECD  
i Eurostat dotyczącymi rachunku satelitarnego turystyki [2010]. Charakterystyczne 
rodzaje działalności turystycznej tworzą podmioty prowadzące działalność usługo-
wą związaną z zakwaterowaniem, wyżywieniem, organizacją turystyki i pośrednic-
twem turystycznym, transportem pasażerskim oraz kulturą, rozrywką i rekreacją. 
Zakres przestrzenny obejmuje obszar całej Polski – przyjęcie takich ram podyktowa-
ne jest przestrzennym zróżnicowaniem zagospodarowania turystycznego w kraju, co 
przekłada się na zróżnicowanie rynku pracy w turystyce.

Procedura doboru próby była dwustopniowa i obejmowała elementy doboru lo-
sowego (warstwowo-zespołowego) oraz nielosowego (kwotowego). Ze względu na 
przestrzenne zróżnicowanie zagospodarowania turystycznego w Polsce w pierwszej 
kolejności dokonano klasyfikacji powiatów ze względu na stopień rozwoju funkcji 
turystycznej. Decyzja o przyjęciu powiatu jako jednostki analizy wynikała z dostęp-
ności danych na temat rynku pracy. Powiaty zostały uszeregowane według poziomu 
wskaźnika Baretje’a-Deferta (tj. relacji liczby miejsc noclegowych w obiektach tu-
rystycznego zakwaterowania do liczby stałych mieszkańców obszaru) i podzielone 
na trzy równoliczne grupy (warstwy). Klasyfikację przeprowadzono na podstawie 
danych z 2013 r. pozyskanych z Banku Danych Lokalnych GUS. Następnie w grupie 
powiatów o wysokim, średnim i niskim poziomie rozwoju funkcji turystycznej usze-
regowano osobno powiaty ziemskie i grodzkie, nadając im numery od 1 do n. Za 
pomocą tablic liczb losowych wylosowano 5 liczb, które wyznaczyły jednostki do 
dalszego badania. W efekcie przyjętej procedury z każdej warstwy wybrano 5 po-
wiatów (4 ziemskie i 1 grodzki), na terenie których prowadzone będzie badanie pier-
wotne (tab. 2).

Tabela 2. Powiaty wytypowane do dalszego badania

Stopień rozwoju  
funkcji turystycznej Powiaty ziemskie Powiaty grodzkie

Wysoki aleksandrowski
giżycki
nowosądecki
nowotomyski

Kraków

Średni skarżyski
śremski
wołowski
myślenicki

Łódź

Niski łęczyński
namysłowski
głogowski
świdnicki

Włocławek

Źródło: opracowanie własne.
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Dla 15 wytypowanych do dalszego badania jednostek przestrzennych stworzono 
wykaz podmiotów świadczących usługi turystyczne. Niezbędne dane pozyskano  
z dwóch źródeł. Pierwszym z nich były oficjalne strony internetowe badanych powia-
tów i gmin wchodzących w ich skład. Wszystkie wylosowane jednostki terytorialne 
prowadziły ewidencję obiektów turystycznych znajdujących się na ich terenie i udo-
stępniały ją na stronach internetowych. Drugim, uzupełniającym źródłem był naj-
większy branżowy katalog podmiotów gospodarczych w Polsce, tj. Panorama Firm. 
Zawiera ona dane teleadresowe ponad 2,3 mln przedsiębiorstw i instytucji oraz 
umożliwia ich wyszukanie i selekcję za pomocą wyszukiwarki internetowej.

Dobierając podmioty do badania, zastosowano podejście nieprobabilistyczne, 
określając a priori strukturę zbiorowości próbnej – dobór kwotowy. Przyjęto trzy 
zmienne kontrolne: typ prowadzonej działalności, typ powiatu i stopień rozwoju 
funkcji turystycznej w powiecie, na którego terenie działa podmiot (tab. 3). Struktu-
rę pracujących w turystyce według typu prowadzonej działalności ustalono na pod-
stawie wyników rachunku satelitarnego turystyki dla Polski za lata 2008-2010 [In-
stytut Turystki 2010, EU-Consult 2012] (w momencie konceptualizacji badania były 
to najświeższe dostępne dane). W celu określenia struktury pracujących w turystyce 
według lokalizacji oszacowano wielkość zatrudnienia w charakterystycznych rodza-
jach działalności turystycznej w poszczególnych powiatach zgodnie z formułą [Ja-
kubowska 2014]:
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gdzie: PCRDT(Pi) – liczba pracujących w charakterystycznych rodzajach działalności 
turystycznej w i-tym powiecie,

 PCRDT – liczba pracujących w charakterystycznych rodzajach działalności 
turystycznej ogółem,

 PGHIJ(Pi) – liczba pracujących w sekcjach G, H, I, J w i-tym powiecie,
 PGHIJ – liczba pracujących w sekcjach G, H, I, J ogółem,
 u(Wj)I – udział pracujących w sekcji I w j-tym województwie,
 u(Wj)GHIJ – udział pracujących w sekcjach G, H, I, J w j-tym województwie.

Założono, że w badaniu weźmie udział co najmniej 1000 pracowników podmio-
tów gospodarki turystycznej (tab. 4). Ustalając wielkość próby, zastosowano metodę 
polegającą na wykorzystaniu dowodów historycznych, która opiera się na doświad-
czeniach wcześniejszych studiów. Zaleca się, aby liczebność próby w badaniach  
o zasięgu krajowym przy niewielkiej liczbie analizowanych podgrup mieściła się  
w przedziale 1000-1500 osób [Churchill 2002].

Przyjęto, że metodą wykorzystaną w procesie zbierania danych ze źródeł pier-
wotnych będzie ankieta. W celu zwiększenia współczynnika zwrotności zadecydo-
wano o zastosowaniu podejścia multi-mode, tzn. połączeniu dwóch technik pomiaru 
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– ankiety pocztowej i ankiety bezpośredniej. Uznano, iż nie wpłynie to negatywnie 
na rezultaty poznawcze, gdyż techniki te różnią się tylko sposobem kontaktu z re-
spondentem. W obu przypadkach odpowiedzi są udzielane bez udziału ankietera, 
tym samym wystąpienie efektu ankieterskiego zostaje zminimalizowane.

4. Zakończenie

Umiejętność pozyskania i utrzymania kompetentnych i zaangażowanych pracowni-
ków jest istotną determinantą rozwoju współczesnych organizacji turystycznych, 
zasoby ludzkie stanowią bowiem kluczowy element potencjału konkurencyjności – 
ich wiedza i umiejętności warunkują uruchomienie i produktywne wykorzystanie 
pozostałych zasobów przedsiębiorstwa [Bednarska 2013]. Przyjęcie takiej perspek-
tywy skłania do badania uwarunkowań i konsekwencji postaw i zachowań zatrud-
nionych w turystyce.

Tabela 3. Struktura pracujących w turystyce

Zmienna Kategoria Udział
Typ działalności hotelarstwo

gastronomia
organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne
transport pasażerski
kultura, rozrywka i rekreacja

36,3%
38,4%
  6,3%
  9,5%
  9,5%

Typ powiatu grodzki
ziemski

58,3%
41,7%

Stopień rozwoju 
funkcji turystycznej

wysoki
średni
niski

51,6%
32,0%
16,4%

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 4. Planowana struktura próby

Zmienna Kategoria Liczba
Typ działalności hotelarstwo

gastronomia
organizacja turystyki i pośrednictwo turystyczne
transport pasażerski
kultura, rozrywka i rekreacja

363
384
  63
  95
  95

Typ powiatu grodzki
ziemski

583
417

Stopień rozwoju 
funkcji turystycznej

wysoki
średni
niski

516
320
164

Źródło: opracowanie własne.
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Z dokonanego w pierwszej części artykułu systematycznego przeglądu prac ba-
dawczych poświęconych zasobom ludzkim w turystyce wynika, że dotychczasowe 
badania miały przede wszystkim lokalny lub regionalny zakres przestrzenny i doty-
czyły jednego typu usługodawców na rynku turystycznym. Ponadto prowadzone 
były najczęściej na zbiorowości liczącej nie więcej niż 500 respondentów, wybranej 
w sposób celowy, w oparciu o podejście ilościowe, a dane gromadzono przy użyciu 
kwestionariuszy ankietowych.

Na tym tle proponowana autorska metodyka cechuje się nowatorskim i unikal-
nym charakterem. Wynika on szczególnie z niespotykanej do tej pory procedury 
doboru próby, która pozwoli na uwzględnienie w poddanej analizie zbiorowości 
zróżnicowania determinant postrzegania pracy w turystyce ze względu na lokaliza-
cję i rodzaj prowadzonej działalności. Zaprezentowana metodyka badania stanowi 
istotne novum także ze względu na ogólnokrajowy charakter i dużą próbę, liczącą 
1000 respondentów. Niespełna 10% wcześniejszych prac badawczych dotyczących 
zasobów pracy w turystyce prowadzonych było na zbiorowości większej niż 500 
jednostek. Ponadto tylko w jednym przypadku przekroczono wartość 1000 respon-
dentów [Heller 2008]. Projekt ten realizowany był wśród absolwentów szkół kształ-
cących w zakresie turystyki i nie może być bezpośrednio porównywany z propono-
wanymi założeniami badawczymi. Jak wynika z przeglądu literatury, studia 
empiryczne o szerokim zakresie podmiotowym i przestrzennym stanowią rzadkość. 
Zaledwie jedno badanie uwzględniało pięć różnych rodzajów działalności wchodzą-
cych w skład gospodarki turystycznej [Szivas, Riley 1999].

Podsumowując, proponowane badanie, dzięki przedstawionym powyżej ce-
chom, które odróżniają je od dotychczasowych prac, wypełni istniejącą lukę po-
znawczą w obszarze metodyki badania rynku pracy w turystyce z perspektywy pra-
cobiorców.
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