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1. Informacje o wnioskodawcy 

1.1. Dane personalne 

1. Imię i nazwisko:  Justyna Majewska 

 

2. Miejsce pracy:  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

Wydział Gospodarki Międzynarodowej 
Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych  
al. Niepodległości 10 
61-875 Poznań 

 
3. Adres e-mail:  justyna.majewska@ue.poznan.pl 

4. ORCID:  0000-0002-4132-7988 

 

1.2. Posiadane dyplomy 

Dyplomy potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego i stopnia naukowego: 

2009 stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany 
uchwałą Rady Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
z dnia 22 maja 2009 r. (rozprawa doktorska pt. „Samorząd terytorialny 
w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy”, nagodzona przez Fundację 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2010 r., obroniona 
z wyróżnieniem,  promotor rozprawy: prof. dr hab. Grzegorz Gołembski, 
recenzenci: prof. dr. hab. Andrzej Kowalczyk, prof. dr hab. Lucyna 
Wojtasiewicz). 

2008 ukończenie studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, przy Katedrze Turystyki 

2004 tytuł zawodowy magistra ekonomii uzyskany na Wydziale Ekonomii Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) 
po ukończeniu studiów wyższych magisterskich na kierunku Ekonomia, 
specjalność: turystyka i  hotelarstwo. 

2001 tytuł zawodowy licencjata uzyskany na Wydziale Ekonomii Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu), 
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, specjalność: turystyka 

Inne dyplomy: 

2005 świadectwo ukończenia kursu doskonalenia pedagogicznego dla nauczycieli 
akademickich w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu) 
w dniu 20 kwietnia 2005 r. (zaświadczenie nr 303) 

 
1.3. Zatrudnienie w jednostkach naukowych 

od 2010 adiunkt w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
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2009-2010 asystent w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

2008-2012 wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wydział Gospodarki 
Międzynarodowej 

2001-2004  Administrator studiów MBA w Wielkopolskiej Szkole Biznesu przy Akademii 
Ekonomicznej w Poznaniu 

 
Pełnione funkcje w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu: 

1) Członek Rady Wydziału Gospodarki Międzynarodowej (kadencja 2012/2016 oraz 2016/2020), 

2) Członek Rektorskiej Komisji ds. Jakości Edukacji (kadencja 2012/2016 oraz 2016/2020) 

3) Członek Wydziałowej Komisji Programowej (kadencja 2012/2013 – 2015/2016 oraz 2015/2016 – 

2019/2020), pełnienie funkcji Wiceprzewodniczącej Komisji,  

4) Sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Strategii w kadencji 2012-2016, 

5) Członek Zespołu ds. oceny parametrycznej Wydziału Gospodarki Międzynarodowej, 2012-2013, 

6) Członek Komisji ds. Akredytacji kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 2013-2014, 

7) Członek Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

w różnych latach, 

8) Członek Zespołu Egzaminacyjnego dla części kierunkowej: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, 

testów kwalifikacyjnych na studia stacjonarne drugiego stopnia, od 2014 roku. 

9) Funkcja lidera modułu International Economics w ramach Programu Wspólnego Dyplomu 

w zakresie Biznesu Międzynarodowego i Zarządzania Wydziału Gospodarki Międzynarodowej UEP 

i The Nottingham Business School – Joint MSc International Business and Management. 

 
1.4. Nagrody za działalność naukową 

1) Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe 
w roku akad. 2016/2017 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na 
stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikację w wysoko punktowanym czasopiśmie 
międzynarodowym, Poznań, 14.10.2017. 

2) Nagroda przyznana przez Radę Naukową i Kolegium Redakcyjne czasopisma "Folia Turistica" za 
najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym "Folia Turistica" w 2016 roku – 
J. Majewska, T. Napierała, M. Adamiak  (2016), Wykorzystanie nowych technologii i informacji do 
opisu przestrzeni turystycznej, „Folia Turistica” 41, s. 309-339, Kraków, 04.10.2017. 

3) Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe 
w roku akad. 2014/2015 udokumentowane publikacjami naukowymi mającymi istotny wpływ na 
stan wiedzy i kierunki dalszych badań - za publikacje w wysoko punktowanych czasopismach 
międzynarodowych, Poznań, 14.10.2015. 

4) Nagroda Zespołowa I stopnia JM Rektora UEP za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe w roku 
akad. 2014/2015 – za monografię pt. „Turystyka w badaniach ekonomicznych”, Poznań, 
14.10.2015. 

5) II miejsce w VI edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską przygotowaną NA NAJLEPSZĄ PRACĘ 
DOKTORSKĄ PRZYGOTOWANĄ I OBRONIONĄ W ROKU AKADEMICKIM 2008/2009 - za rozprawę: 
'”Samorząd terytorialny w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy'', promotor: prof. dr hab. 
Grzegorz Gołembski, Poznań, 24.02.2011. 
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6) Współautorstwo nagrodzonego Nagrodą Zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu Zeszytu Naukowego pt. „Entrepreneurship and quality in tourism in 
light of polish and international research”, 2009. 

7) Współautorstwo nagrodzonego Nagrodą Zespołową II stopnia JM Rektora Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu Zeszytu Naukowego pt. „Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości 
w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych”, 2009. 

8) Nagroda Zespołowa JM Rektora Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w dziedzinie osiągnięć 
naukowych za współautorstwo Zeszytu Naukowego pt. „Turystyka w ujęciu globalnym i lokalnym”, 
2005. 

 
1.5. Wybrane szkolenia naukowe i dydaktyczne 

1) Udział w roli uczestnika w szkoleniach podnoszących kompetencje i kwalifikacje dydaktyczne 
w ramach projektu pt. „Podniesienie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” – program POWER 2014–2020 współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej (POWR.03.04.00-00-D13/16), rozwijający kompetencje do nauczania 
(warsztaty stacjonarne) z zakresu: 

a) „Innowacyjne metody pracy ze studentami” (16 godzin), 20.04.2018 i 18.05.2018,  

b) „Grywalizacja w edukacji ekonomicznej” (8 godzin),  20.10.2017,  

c) „Nowoczesna komunikacja multimedialna” (7 godzin),  19.01.2018. 

2) Udział w roli uczestnika w szkoleniach doskonalących umiejętności i kompetencje dydaktyczne 
w ramach projektu pt. „Nowoczesne techniki analityczne w podnoszeniu jakości kształcenia na 
studiach ekonomicznych” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (PKOL 4.1.1.): 

a) „Data mining”, Poznań, 31.12.2010,  

b) „Drążenie danych (data mining). Metodologia prowadzenia projektów, przygotowanie danych 
i wstępne modelowanie”, Poznań, 6-7.12.2010, 

c)  „Model równowagi ogólnej GTAP i jego zastosowanie w procesie kształcenia studentów”, 
Poznań, 02.07.2010,  

d) „Nowe trendy w metodologii nauk ekonomicznych i możliwości ich zastosowania w procesie 
kształcenia studentów”, Poznań, 30.06.2010,  

e)  „Analiza danych w marketingu. Analiza rynku przy użyciu technik wielowymiarowych”, 
Poznań,  
3-4.03.2010,  

f) „Prognozowanie i analiza szeregów czasowych”, Poznań, 09.12.2009. 

3) Udział w pozostałych kursach podnoszących kompetencje dydaktyczne i badawcze 

a) warsztaty stacjonarne pt. „Jak być promotorem pracy dyplomowej i… nie zwariować” 
w ramach programu Doskonalenia Nauczycieli Akademickich UEP, Poznań, 20.03.2015, 

b) kurs użytkowania oprogramowania MATLAB/Simulink: „MLBE – Wprowadzenie do programu 
MATLAB”, Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, Kraków 23.01.2018. 

c) szkolenie z zakresu wykorzystania programu MapViewer z tematu: „Tworzenie map 
tematycznych w środowisku programu MapViewer i edycja parametrów”, Centrum 
Oprogramowania i Szkoleń GAMBIT Sp. z o.o., Kraków, 22.06.2015.  
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d) szkolenie z zakresu wykorzystania programu MapViewer z tematu: „Metody analizy 
przestrzennej w środowisku programu MapViewer i ich wykorzystanie w procesie tworzenia 
map tematycznych”,  Centrum Oprogramowania i Szkoleń GAMBIT Sp. z o.o., Kraków, 
23.06.2015. 

e) warsztat szkoleniowy „Wprowadzenie do analizy danych z pakietem statystycznym R”, 
Wielkopolska Szkoła Biznesu, Poznań, 17-26.06.2015. 

f) warsztaty pt. „Integracja danych statystycznych i statystyka małych obszarów” zrealizowane 
w ramach Kongresu Statystyki Polskiej przy współpracy Urzędu Statystycznego w Poznaniu 
oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, 16-17.04.2012. 

 

2. Dorobek naukowy 

2.1. Przebieg i tematyka pracy naukowej 

Po ukończeniu studiów magisterskich w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomii 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu podjęłam badania z zakresu przestrzennych aspektów 

rozwoju turystyki. Głównym celem tych studiów była identyfikacja przemian obszarów recepcji 

turystycznej oraz determinantów ich rozwoju, a także wskazanie rekomendacji dla polityki turystycznej 

na różnych szczeblach zarządzania obszarami turystycznymi. W efekcie tych prac powstała monografia 

naukowa: J. Majewska, 2012, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej 

gminy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2012, s. 123, stanowiąca 

znaczącą część mojej pracy doktorskiej obronionej w 2009 roku. Głównym celem pracy było określenie 

zależności między zaangażowaniem samorządu gminnego (instrumentów oddziaływania) 

w kształtowanie procesów rozwojowych w turystyce a fazą rozwoju funkcji turystycznej  gminy. 

W szczególności określenie zakresu i charakteru tego zaangażowania. Można bowiem założyć, że wraz 

z rozwojem funkcji turystycznej zmienia się charakter zaangażowania samorządu gminnego. Wobec 

tego problem naukowy podjęty w niniejszej pracy zawiera się w pytaniu: w jakim stopniu 

zaangażowanie samorządu terytorialnego (instrumentów oddziaływania)  w kształtowanie procesów 

rozwojowych w turystyce różni się zen względu na fazę rozwoju funkcji turystycznej gminy? 

W ostatnim czasie założenia tej koncepcji badawczej zostały ponownie podjęte za sprawą mojej 

współpracy międzynarodowej z ośrodkiem naukowym w Bern, tj. Research Center for Tourism (CRED-

T), University of Bern. W ramach tych badań (projekt pt. „Tourism in Switzerland under the Tourism 

Area Life Cycle Model – identification, measurement and recommendations for tourism policy at 

different stages of tourism development” w latach 2016-2019) zaadaptowana została, wypracowana 

w autorskich badaniach, metoda identyfikacji stadium rozwoju obszaru recepcji turystycznej 

(z wykorzystaniem koncepcji ewolucyjnego rozwoju obszarów turystycznych) w ujęciu relatywnym 

(benchmark z udziałem wszystkich jednostek terytorialnych kraju) oraz formularz pomiaru 

stosowanych przez władze lokalne (podmioty zarządzające obszarami recepcji turystycznej) 

instrumentów polityki turystycznej – przystosowanych do warunków pomiaru zjawiska w Szwajcarii.  

W mojej działalności badawczej i odpowiadającej jej aktywności publikacyjnej można wyróżnić cztery 

główne przenikające się nurty, tj. 

1) zjawisko aglomeracji przestrzennej w turystyce oraz ewolucyjny rozwój obszarów recepcji 

turystycznej (główny wątek badawczy) – problem pomiaru oraz efekty poznawcze, 
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2) instrumenty polityki turystycznej władz samorządowych, determinanty rozwoju obszarów 

recepcji turystycznej (zapoczątkowane w ramach prac nad rozprawą doktorską, później 

poszerzone), 

3) modelowanie zjawiska turystyki w ujęciu międzynarodowym (m.in. modele grawitacyjne 

handlu i turystyki), 

4) innowacyjność i efektywność działalności przedsiębiorstw, wykorzystanie nowych technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) 

w sektorze turystyki oraz w metodyce badań ilościowych. 

Moje prace naukowo-badawcze, na gruncie których ewoluował główny nurt prowadzonych przeze 

mnie badań z zakresu aglomeracji przestrzennej w turystyce, obejmują przede wszystkim zagadnienia: 

1) ekonomiki regionów i regionalnych aspektów rozwoju turystyki, w tym rozwoju funkcji turystycznej 

obszaru oraz  

2) determinantów rozwoju obszarów recepcji turystycznej oraz gospodarki turystycznej, w tym polityki 

turystycznej, a także wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na rozwój turystyki 

i innowacji w turystyce.  

Moje zainteresowania badawcze z zakresu procesów rozwojowych w regionach turystycznych, w tym 

wpływu dynamicznie rozwijających się ICT na te procesy oraz na regionalną produktywność 

i innowacyjność w turystyce, a jednocześnie poszukiwanie optymalnych metod pomiaru funkcji 

turystycznej w regionach skutkowały wypracowaniem z jednej strony autorskich rozwiązań 

metodologicznych, a z drugiej - rezultatów poznawczych o charakterze aplikacyjnym. Połączenie 

powyższych prac dało podstawy do podjęcia rozważań w ramach głównego nurtu badawczego, 

wyjaśniającego zjawisko aglomeracji przestrzennej (w turystyce) z wykorzystaniem ekonometrii 

przestrzennej oraz geograficznych systemów informacyjnych (GIS). Wybrane opublikowane prace 

naukowe w ramach wcześniejszych nurtów badań przedstawiono w załączniku. 

Poza głównym dziełem w postaci cyklu powiązanych artykułów naukowych, do wiodących prac 
w ramach drugiego nurtu badań poświęconego instrumentom polityki turystycznej władz 
samorządowych i determinantom rozwoju obszarów recepcji turystycznej należą: 

1) Majewska, J., 2012, Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu funkcji turystycznej gminy, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 123. ISBN 978-83-7417-686-
6. 

2) Gołembski, G., Majewska, J., 2015, Ocena oddziaływania samorządu na rozwój funkcji turystycznej 
dużego miasta. w: Grzegorz Gołembski (red.), Turystyka w badaniach ekonomicznych, Polskie 
Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 41-60. ISBN 978-83-01-18109-3. 

3) Majewska, J., 2012, Polityka turystyczna jako czynnik podnoszenia konkurencyjności obszarów 
recepcji turystycznej, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE 
Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 225, s. 99-116. ISNN 2300-5254. 

4) Majewska, J., 2012, Instrumenty polityki turystycznej władz samorządowych, Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, s. 191-208. ISNN 0035-9629. 

5) Majewska, J., 2011, Międzynarodowa konkurencyjność miast jako obszarów recepcji turystycznej, 
Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE Uniwersytetu 
Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 213, s. 55-72. ISNN 2300-5254. 

6) Majewska, J., 2011, The measurement and evaluation of tourism development in Polish cities in the 
last decade – comparison of Poznan with the biggest cities in Poland w: Grzegorz Gołembski (red.), 



Załącznik 3. Autoreferat 
do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

dr Justyna Majewska 
 

8 
 

Determinants of tourism development in urban destinastions and methods of tourism 
measurement: The case of Poznań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 
s. 33-58. ISBN 978-83-7417-611-8. 

 
Z kolei do głównych opracowań w ramach trzeciego nurtu badań poświęconego modelowaniu zjawiska 
turystyki w ujęciu międzynarodowym należą: 

1) Majewska, J., Gołembski, G., 2018, The impact of transport infrastructure on international inbound 
tourism - a gravity model for Poland, International Journal of Contemporary Management, 17(3), 
s. 135-154. ISSN I2449-8920, DOI 10.4467/24498939IJCM.18.040.10026. 

2) J. Majewska, 2017, International trade and tourism flows: the gravity model for Poland, 27th Annual 
Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Poznań, 01.06.2017 – raport 
dokumentujący prace badawcze zaprezentowany podczas 27th Annual Conference of International 
Trade and Finance Association (IT&FA), Poznań, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 31.05.–
02.06.2017 (Research Gate, DOI: 10.13140/RG.2.2.27518.28481). 

3) Gołembski, G., Majewska, J., 2015, Wpływ globalnego kryzysu w gospodarce na trendy rozwoju 
sprzedaży w hotelach w: Grzegorz Gołembski (red.), Turystyka w badaniach ekonomicznych, 
Polskie Wydawnictwo Naukowe (PWN), Warszawa, s. 149-165. ISBN 978-83-01-18109-3. 

4) Majewska, J., Gołembski, G., 2012, The economic crisis and its influence on sales revenues from 
hotel services in Poland, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY NAUKOWE 
Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 219, s. 345-365. ISNN 2300-5254. 

5) Majewska, J., Gołembski, G., 2010, Lokalizacja a wrażliwość hoteli na zjawiska kryzysowe, Folia 
Turistica, 23, s. 75-94. ISSN 0867-3888. 

 
W ramach ostatniego nurtu badań – innowacyjność i efektywność działalności przedsiębiorstw, 
wykorzystanie technologii ICT oraz GIS w sektorze turystyki oraz w metodyce badań ilościowych, 
najważniejsze opublikowane moje prace to: 

1) Majewska, J., Truskolaski, S., 2016, Spatial Agglomeration and Interrelation between KIS and 
Tourism: The Case of Poland, Academica Turistica - Tourism and Innovation Journal, 9 (2), s. 85-95. 
ISSN 2335-4194. 

2) Truskolaski, S., Majewska, J., 2014, The Role of ICT Within Tourism Development Processes In Post-
Industrial Sites: Empirical Evidence From Poland w: M. Mariani, R. Baggio, D. Buchalis, C. Longhi 
(red.), Tourism Management, Marketing and Development: the Importance of Networks and ICTs, 
Palgrave Macmillan, New York, s. 77-98. 

3) Majewska, J., Truskolaski, S., 2013, Usługi wiedzochłonne w stymulowaniu innowacyjności 
w Polsce, Gospodarka Narodowa, 1-2, s. 91-108. ISSN 0867-0005, doi.org/10.33119/GN/100954. 

4) Majewska, J., 2013, Funkcja turystyczna gminy a występowanie dostawców ICT na obszarach 
zróżnicowanych pod względem turystycznego rozwoju w: Robert Pawlusiński (red.), Współczesne 
uwarunkowania i problemy rozwoju turystyki, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej 
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Kraków, s. 179-188. ISBN 978-83-88424-96-0. 

5) Majewska, J., Truskolaski, S., 2012, The importance of innovation in tourism in the stimulation of 
regional intellectual capital, Studia Oeconomica Posnaniensia - poprzedni tytuł: ZESZYTY 
NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) w Poznaniu, 219, s. 378-405. ISNN 2300-5254. 

6) Majewska, J., Truskolaski, S., 2011, Stimulating regional intellectual capital with Knowledge 
Intensive Services in tourism, Business Excellence/Poslovna Izvrsnot, 2, s. 7-22. ISNN 1846-3355. 

https://doi.org/10.33119/GN/100954
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2.2. Dorobek naukowo-badawczy w ujęciu ilościowym 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych w 2009 roku mój wkład w rozwój dyscypliny 

stanowi autorstwo lub współautorstwo 55 publikacji, w tym współredakcja 2 opracowań zbiorowych 

oraz 10 raportów/ opracowań dokumentujących prace badawcze. Łączna liczba punktów za publikacje 

(ustalona na podstawie systemu bibliograficznego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu według 

zasad oceny parametrycznej jednostki obowiązujących w roku publikacji, zgodnie z systemem 

naliczania punktów MNiSW) przypisanych jednostce naukowej wynosi 296 punktów, a po 

uwzględnieniu mojego indywidualnego udziału w opracowaniach wieloautorskich –  236 punktów. 

Podana punktacja nie zawiera ocen za opracowania pozostające w druku w dniu sporządzania wykazu 

oraz punktów za publikacje przed uzyskaniem stopnia doktora (łącznie 62 punkty, a po uwzględnieniu 

mojego indywidualnego udziału w opracowaniach wieloautorskich  – 53,5 pkt.)  

Zestawienie ilościowe dorobku publikacyjnego ujęto w tabeli 1. 

Tabela 1. Zestawienie dorobku publikacyjnego 

Rodzaj pozycji 
 

Łącznie 
 

Po uzyskaniu stopnia 
doktora 

Przed uzyskaniem 
stopnia doktora 

Monografie, w tym współredakcja 3 3 0 

Artykuły w czasopismach 21 15 6 

Rozdziały w monografiach 21 13 8 

Inne (materiały konferencyjne, raporty 
naukowe i branżowe, ekspertyzy) 27 24 3 

Ogółem 72 55 17 

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy osiągnięć prowadzonej przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu 

 
Sumaryczny Impact Factor wg listy Journal Citation Reports (JCR) zgodnie z rokiem opublikowania 
wynosi 6,765, sumaryczny 5-letni Impact Factor: 7,971 a składają się na niego pozycje wyszczególnione 
w tabeli 2 poniżej. 

 
Tabela 2. Zestawienie składowych sumarycznego Impact Factor 

Tytuł czasopisma 
Rok 

wydania 
Impact 
Factor 

5-letni IF 

Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, 
Place and Environment 

2015 1,235 1,565 

Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, 
Place and Environment 

2017 2,068 2,890 

Current Issues in Tourism 2018 3,462 3,516 

Ogółem: 6,765 7,971 

Źródło: opracowanie własne na podstawie stron internetowych wskazanych czasopism naukowych 

 
Analiza bibliometryczna mojego dorobku naukowo-badawczego wskazuje, że liczba cytowani moich 

publikacji według bazy Web of Science (na podstawie danych Biblioteki Uniwersytetu Ekonomicznego 
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w Poznaniu: Cytowania pracowników UEP, http://bg.ue.poznan.pl/sci/) wynosi 15, w tym 6 

autocytowań. Liczba cytowań moich prac z uwzględnieniem pozostałych baz (Scopus, Google Scholar, 

BazEkon) wynosi odpowiednio: 15, 117 i 51 (42 bez autocytowań) – zob. tabela 3. 

 

Indeks Hirscha wynosi 1 (wg Web of Science, Scopus), 5 (wg Baz Ekon) oraz 7 (wg Google Scholar). 

Powyższe dane przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Zestawienie wskaźników cytowań publikacji 

Lp. Źródło Liczba cytowań Liczba cytowanych prac Indeks Hirscha 

1 Web of Science 15 (9*) 10 (5*) 1 

2 Scopus 15 4 1 

3 Google Scholar 117 29 7 

4 Baz Ekon 51 (42*) 18 (15*) 5 (5*) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://bg.ue.poznan.pl/cgi/expertus.cgi; 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56519892800;https://scholar.google.com/citations?hl=pl

&user=HzF1YZgAAAAJ; https://bazybg.uek.krakow.pl/cytowania/search/151688/cites/desc.  

* bez autocytowań 
 

2.3. Wskazanie i omówienie głównego osiągnięcia naukowego 

2.3.1. Osiągnięcie naukowe będące podstawą wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 

Jako osiągnięcie naukowe będące podstawą wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, 

zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), wskazuję cykl powiązanych 

tematycznie prac pt. „Identyfikacja i pomiar zjawiska ponadregionalnej aglomeracji przestrzennej 

w turystyce oraz jego determinanty i efekty”.  

Prace tworzące cykl powstały głównie w oparciu o dane zgromadzone w ramach kierowanego przeze 

mnie w latach 2015 – 2017 grantu Narodowego Centrum Nauki (SONATA 7) oraz badań własnych, 

w tym we współpracy interdyscyplinarnej. 

Na główne osiągnięcie naukowe składa się 7 prac, w tym 3 artykuły z tzw. listy filadelfijskiej/JCR, 

1 artykuł z listy B MNiSW i 3 rozdziały w monografiach, o łącznej punktacji MNiSW: 116 pkt. (101,2 pkt. 

uwzględniając zadeklarowane udziały procentowe). Liczba cytowań głównego osiągnięcia naukowego 

wynosi 10 wg międzynarodowej bazy danych Web of Science  a wg Google Scholar – 42. Sumaryczny 

Impact Factor dla głównego osiągnięcia naukowego zgodnie z latami opublikowania wynosi 6,765 

a sumaryczny 5-letni Impact Factor – 7,971. 

W skład osiągnięcia naukowego wchodzą następujące publikacje (w kolejności wg liczby punktów 

MNiSW oraz IF): 

1) Majewska, J., 2015, Inter-regional agglomeration effects in tourism in Poland, “Tourism 

Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and Environment”, 3, s. 407-435 

(lista filadelfijska, lista A MNiSW – 30 pkt., Impact Factor: 1,235, 5-year Impact Factor: 1,565). 

2) Majewska, J., 2017, GPS-based measurement of geographic spillovers in tourism - example of 

Polish districts, “Tourism Geographies: An International Journal of Tourism Space, Place and 

http://bg.ue.poznan.pl/cgi/expertus.cgi
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56519892800
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=HzF1YZgAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=HzF1YZgAAAAJ
https://bazybg.uek.krakow.pl/cytowania/search/151688/cites/desc
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Environment”, 19 (4), s. 612-643 (lista filadelfijska, lista A MNiSW – 30 pkt., Impact Factor: 2,068, 

5-year Impact Factor: 2,89). 

3) Majewska, J., Truskolaski, S., 2018, Cluster-mapping procedure for tourism regions based on 

geostatistics and fuzzy clustering: example of Polish districts, “Current Issues in Tourism”, online, 

s. 1-21 (lista filadelfijska, lista A MNiSW – 30 pkt., Impact Factor: 3,462, 5-year Impact Factor: 

3,516)1. 

4) Majewska, J., Napierała, T., Adamiak, M., 2016, Wykorzystanie nowych technologii i informacji do 

opisu przestrzeni turystycznej, „Folia Turistica”, 41, s. 309-339 

(lista B MNiSW – 11 pkt.; nagroda za najlepszy artykuł opublikowany w czasopiśmie naukowym 

"Folia Turistica" w 2016 roku przyznana przez członków Rady Naukowej i Kolegium Redakcyjnego 

czasopisma)2. 

5) Majewska, J., 2016, Produktywność hoteli w aglomeracji przestrzennej - pomiar efektów 

"rozlewania się" (spillover) z wykorzystaniem statystyk autokorelacji przestrzennej, 

w: D. Appenzeller (red.), Matematyka i informatyka na usługach ekonomii. Wybrane problemy 

modelowania i prognozowania zjawisk gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), s. 75-86 (rozdział w monografii –  5 pkt.). 

6) Majewska, J., Truskolaski, S., 2016, The use of geostatistical information to measure the spatial 

agglomeration in tourism in the border counties, w: Tomasz Rynarzewski, Maciej Szymczak (red.), 

Changes and Challenges in the Modern World Economy. Recent Advances in Research on 

International Economics & Business, Poznan University of Economics, Poznań, s. 294-310 (rozdział 

w monografii –  5 pkt.)3. 

7) Majewska, J., 2014, Zjawisko koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych sektora 

turystyki - przykład Polski i Niemiec, w: B. Krakowiak, J. Latosińska (red.), Przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość turystyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 225-238 (rozdział 

w monografii –  5 pkt.). 

 

Ponadto domknięciem cyklu stanowiącym główne osiągnięcie naukowe są dwa kolejne artykuły 

znajdujące się w uniemożliwiającej dołączenie ich do cyklu w ramach wniosku o wszczęcie 

                                                           
1 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: autorstwie koncepcji i części literaturowej pracy, współautorstwie 
założeń i opracowania metod badawczych, zgromadzeniu i opracowaniu danych, przeprowadzeniu badań, 
w szczególności obliczeń z wykorzystaniem koncepcji zbiorów rozmytych, Geograficznych Systemów 
Informacyjnych (GIS) oraz eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (ESDA), opracowaniu wyników badań 
(w tym map, rycin i tabel), a także współautorstwie wniosków z badań. Mój udział procentowy w powstanie tej 
publikacji szacuję na szacuję na 80%. 
2 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie założeń i koncepcji pracy, wykonaniu prac 
badawczych, w szczególności obliczeń z wykorzystaniem metod eksploracyjnej analizy danych przestrzennych 
i analizy przestrzennych danych punktowych oraz opracowaniu wyników badań, w tym wszystkich rycin 
zamieszczonych w manuskrypcie (ryc. 1, ryc. 2. ryc. 3, ryc. 4, ryc. 5) i opracowaniu tekstu części manuskryptu 
dotyczącej metody analizy danych oraz wyników przeprowadzonych badań. Ponadto mój udział polegał na 
współautorstwie części literaturowej pracy, w szczególności dotyczącej nowych technologii w opisie atrakcyjności 
przestrzeni turystycznej,  a także metodyki gromadzenia danych i na współautorstwie wniosków z badań. Mój 
udział procentowy w powstanie tej publikacji szacuję na 33,3%. 
3 Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na: współautorstwie koncepcji i założeń badawczych, opracowaniu 
części literaturowej pracy, zgromadzeniu i opracowaniu danych, opracowaniu wyników badań w formie 
wizualizacji danych (wykonanie wszystkich rycin w manuskrypcie), a także współautorstwie wniosków z badań. 
Mój udział procentowy w powstanie tej publikacji szacuję na szacuję na 70%. 
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postępowania habilitacyjnego fazie procesu publikacyjnego, ale stanowiące zwieńczenie kilkuletnich 

autorskich i innowacyjnych w skali międzynarodowej badań nad zjawiskiem aglomeracji przestrzennej 

w turystyce, jej przyczynami i efektami, tj.: 

1) Majewska, J., 2019, Determining TALC trajectories by applying agent-based modelling of 

spatial agglomeration development, „Tourism Economics”, s. 1-36 (lista filadelfijska, lista 

A MNiSW – 20 pkt., Impact Factor: 0,94). 

2) Majewska, J., Czernek-Marszałek, K., 2019, Bliskość przestrzenna i jej znaczenie dla kooperacji 

w regionie turystycznym – komplementarność wykorzystania analizy sieci społecznych 

i teorii aglomeracji, „Folia Turistica”, s. 1-23 (lista B MNiSW – 11 pkt.). 

Powyższe dwie prace nie zostały włączone do cyklu publikacji, niemniej odniesiono się do nich przy 

omawianiu osiągnięcia naukowego w części dotyczącej uzasadnienia wyboru problematyki badawczej 

oraz wskazującej na cele podjętych badań w ramach niniejszego autoreferatu. 

 

2.3.2. Uzasadnienie wyboru problematyki badawczej 

Główny nurt podjętych przeze mnie prac naukowo-badawczych dotyczy zjawiska ponadregionalnej 

aglomeracji przestrzennej w turystyce, tj. koncentracji w przestrzeni geograficznej podmiotów 

gospodarczych oraz popytu na świadczone przez nie usługi wraz ze stanowiącymi ich konsekwencję 

efektami. W szczególności odnosi się on do zagadnienia występowania, determinantów powstawania 

oraz efektów (korzyści i koszty) zjawiska aglomeracji przestrzennej, a także jej pomiaru – w tym 

wielkości, siły i rodzajów skupisk przestrzennych. Efekty naukowe podjętych prac dotyczą zarówno 

warstwy metodologicznej, jak i poznawczej, a także aplikacyjnej (rekomendacje dla polityki 

gospodarczej). 

Przestrzenna koncentracja działalności gospodarczej i popytu wynika z możliwości osiągania 

pozytywnych efektów ekonomicznych (korzyści zewnętrzne, korzyści skali) przez podmioty 

zlokalizowane na danym obszarze (tworzące skupisko przestrzenne). Jest to jedna z najbardziej 

znanych cech współczesnej geografii ekonomicznej (Krugman 1991). Przy tym tradycyjnie rozumiana 

aglomeracja odnosi się do koncentracji dużej liczby osób lub przedsiębiorstw na danym obszarze 

zamkniętym w granicach administracyjnych jednostek terytorialnych, dla których gromadzone są dane 

statystyczne. Takie ujęcie aglomeracji, które dotyczy skupienia osób ze względu na ich miejsce 

zamieszkania czy przedsiębiorstw ze względu na ich lokalizację, ma charakter stacjonarny i nie sprawia 

trudności z pomiarem oraz identyfikacją zjawiska. Jednak poszerzenie pojęcia aglomeracji (ujęcie 

ponadregionalne) i uwzględnienie powiązań funkcjonalnych jednostki terytorialnej z jej otoczeniem 

powoduje konieczność włączenia do badania współzależności i mobilności obiektów w przestrzeni, co 

komplikuje pomiar efektów obserwowanych poza granicami jednostek terytorialnych. 

Odnosząc się w badaniach procesów aglomeracji przestrzennej do turystyki, która jest zjawiskiem 

przestrzennym i podatnym na procesy koncentracji, a przy tym specyficznym w porównaniu do innych 

branż i sektorów gospodarki, można zatem uchwycić nowe aspekty badań dotyczących zjawiska 

aglomeracji przestrzennej, w szczególności jej ponadregionalny wymiar4. W takiej sytuacji z jednej 

strony możliwe jest rozpatrywanie ruchu turystów wewnątrz obszarów recepcji turystycznej i między 

regionami, ale także uwzględnienie – obok procesów koncentracji przestrzennej wynikającej ze 

                                                           
4 Ze specyfiki wrażliwej na koncentrację przestrzenną turystyki wynikają określone problemy w badaniach 
przestrzennych, których rozwiązanie przyczyni się do rozwoju nauki w obszarze geografii ekonomicznej, 
ekonomiki turystyki i ekonometrii przestrzennej. 
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skupiania się dużej liczby osób (obszary zurbanizowane) – koncentracji w miejscach o niewielkiej 

gęstości zaludnienia, ale atrakcyjnych pod względem turystycznym. Ponadto można zaobserwować 

koncentrację podmiotów gospodarki turystycznej wzdłuż sieci dróg, co stanowi dodatkowy aspekt 

możliwych rozważań wynikający ze specyfiki badania aglomeracji przestrzennej w turystyce. Ma to 

szczególne znaczenie w warunkach polskich, gdzie niewielka liczba autostrad pozwala w większym 

stopniu zaobserwować koncentrację tych podmiotów wynikającą z przebiegu dróg, stanowiących 

czynnik lokalizacji aktywności gospodarczej. W ten sposób możliwe jest dodatkowo uwzględnienie 

różnych typów aglomeracji przestrzennej w ramach jednego badania, co predestynuje turystykę do 

tego typu analiz (zob. Majewska 2019). Jednocześnie pojawia się możliwość oceny siły oddziaływania 

takich czynników, jak atrakcje turystyczne czy bliskość przestrzenna dróg w modelach grawitacyjnych 

wzajemnego oddziaływania regionów (zob. szerzej Chojnicki 1999, czy nowa fala modeli 

grawitacyjnych w LeSage i Thomas-Agnan 2015). 

Turystyka jest jednym z sektorów silnie uzależnionym od występowania w określonych lokalizacjach 

walorów i atrakcji, co skutkuje wysokim poziomem przestrzennej koncentracji zarówno popytu, jak 

i podaży turystycznej (Carreras 1995). Wrażliwość sektora turystyki na koncentrację przestrzenną 

wynika jednak nie tylko z dużego znaczenia jakie ma lokalizacja przedsiębiorstw w stosunku do atrakcji 

turystycznych, co odróżnia skupiska podmiotów gospodarki turystycznej od klastrów produkcyjnych, 

ale także z heterogeniczności i komplementarności produktu turystycznego i podaży turystycznej, 

powodujących współzależność wielu sektorów. Przy czym na kształtowanie się procesów koncentracji 

przestrzennej podaży i popytu w regionach turystycznych ma wpływ rodzaj tych atrakcji (opartych na 

walorach przyrodniczych lub antropogenicznych – turystyka wypoczynkowa, specjalistyczna czy 

uzdrowiskowa, a także umożliwiających realizację innych celów podróży – turystyka biznesowa, 

kulturowa, zakupowa itp.). Z reguły podmioty gospodarcze muszą dostosować swoje decyzje 

lokalizacyjne do miejsc koncentracji ruchu turystycznego. Może jednak wystąpić sytuacja, w której to 

przestrzenna koncentracja podaży staje się magnesem przyciągającym ruch turystyczny, gdy chęć 

osiągnięcia większej użyteczności jest przyczyną decyzji lokalizacyjnych po stronie popytu (Gołembski 

i Majewska 2014).  

Przy tym, jak pokazują Capone i Boix (2008), tempo rozwoju turystyki w regionie może w większym 

stopniu zależeć od korzyści lokalizacji niż występowania zasobów naturalnych (walorów 

turystycznych). Oznacza to, że brak dostatecznych zasobów w miejscach turystycznych może być 

przezwyciężony, jeśli podmioty sektora turystyki korzystają w tym miejscu z odpowiednio silnych 

pozytywnych efektów zewnętrznych lokalizacji (Yang i Fik 2014). W związku z tym nasuwa się pytanie 

o względne znaczenie sił aglomeracji – zidentyfikowanych przez Nową Geografię Ekonomiczną 

(Krugman 1995) – oraz samych cech i rodzajów obszarów recepcji turystycznej dla rozwoju obszarów 

recepcji turystycznej czy tworzenia się klastrów turystycznych. Trzeba bowiem zauważyć, że podmioty 

w regionie turystycznym (przedsiębiorstwa turystyczne, firmy działające w pokrewnych sektorach 

i związane z nimi instytucje), funkcjonujące we wzajemnej bliskości przestrzennej, wchodzą 

w specyficzne relacje współzależności, współpracując i konkurując ze sobą – jak w koncepcji 

Porterowskiego klastra (Porter 1998, 2001) i wykształcając sieci społeczne i biznesowe (Fujita i Thisse 

2002, Duration i Puga 2004, Sørensen 2007). Korzyściami wynikającymi z takiego postępowania są nie 

tylko oszczędności kosztów i duży popyt, ale także możliwości współdziałania między firmami, dyfuzji 

wiedzy i technologii. 

Analizując korzyści zewnętrzne koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych należy przy tym 

rozróżnić efekty lokalizacyjne i urbanizacyjne w nawiązaniu do, odpowiednio, koncepcji Mashalla 

z 1890 r. i Jacobs z 1969 r. (Acs 2005,  Beaudry i Schiffauerova 2009, Knoben 2009). Pierwsze z nich 



Załącznik 3. Autoreferat 
do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

dr Justyna Majewska 
 

14 
 

odzwierciedlają korzyści specjalizacji wewnątrzsektorowej, a drugie odnoszą się do korzyści 

czerpanych ze zróżnicowania sektorowego firm i prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach 

o dużej gęstości zaludnienia. Stąd badanie zjawiska koncentracji przestrzennej powinno uwzględniać 

nie tylko efekty specjalizacji sektorowej, ale też tzw. koaglomeracji, czyli tendencji do lokowania 

działalności gospodarczej przez zróżnicowane sektory we wzajemnej bliskości (Ellison, Glaeser i Kerr 

2007). Rozróżnienie odzwierciedlających różne korzyści aglomeracji typów skupisk przestrzennych 

ma kluczowe znaczenie w turystyce, która rozwija się zarówno na obszarach monokultury turystycznej, 

jak i w uzupełnieniu zróżnicowanej funkcji gospodarczej regionów (miasta, obszary zurbanizowane). 

Głównym problemem badawczym jest zatem identyfikacja i pomiar zjawiska ponadregionalnej 

aglomeracji przestrzennej i jej efektów w turystyce, która rozwija się niezależnie od przebiegu granic 

administracyjnego podziału kraju na jednostki terytorialne, dla których gromadzone są dane 

statystyczne, przy czym o możliwościach rozwojowych określonych regionów decyduje nieraz ich 

otoczenie (sąsiedztwo). Aby uchwycić ten rozwój należy uwzględnić – często pomijaną w badaniach – 

współzależność między sąsiadującymi regionami ze względu na lokalizację podmiotów sektora 

turystyki oraz popytu turystycznego i przeprowadzić przestrzenną analizę danych z wykorzystaniem 

odpowiednich narzędzi, na co wskazuje się w literaturze przedmiotu (zob. np. Brodzicki, Kuczewska 

2012, Carroll, Reid i Smith 2008). W szczególności wyzwaniem jest uchwycenie pozytywnych efektów 

rozprzestrzeniania się („rozlewania się”) zjawiska koncentracji przestrzennej działalności 

gospodarczej w turystyce i ruchu turystycznego oraz jego efektów (np. produktywność) na sąsiednie 

obszary (tzw. geograficzne spillovers) – przy uwzględnieniu różnych typów koncentracji przestrzennej: 

lokalizacyjnych i urbanizacyjnych. Efekty przestrzenne, tj. przestrzenna zależność i przestrzenna 

heterogeniczność (Anselin 1995, 2010) stanowią natomiast podstawę analizowania zachowań 

ekonomicznych podmiotów gospodarczych w świetle tzw. Nowej Geografii Ekonomicznej –  

najnowszego nurtu teorii lokalizacji działalności gospodarczej (Krugman 1995). 

Z kolei uwzględnienie tych zachowań przestrzennych podmiotów w kontekście zjawiska aglomeracji 

przestrzennej otwiera możliwości nowatorskiego analizowania ewolucyjnego przebiegu rozwoju 

obszarów recepcji turystycznej, z perspektywy odmiennej od prezentowanej dotąd w literaturze 

przedmiotu, a pozwalającej na poszerzenie wiedzy na temat procesów rozwojowych obszarów recepcji 

turystycznej znajdujących się w różnych fazach turystycznego rozwoju – empiryczna identyfikacja faz 

cyklu życia obszarów recepcji turystycznej na podstawie analizy procesów aglomeracji przestrzennej 

w odniesieniu do podmiotów turystycznych (Majewska 2019), zgodnie ze wskazaniami teoretycznymi 

ujętymi przez Butlera i Weidenfelda (2012). Autorzy ci wskazują na potrzebę empirycznej weryfikacji 

założeń koncepcji, zgodnie z którą poziom rozwoju aglomeracji turystycznej odzwierciedla rozwój 

obszarów recepcji turystycznej zgodnie z modelem cyklu życia R. Butlera (1980) – Tourism Area Life 

Cycle (TALC). Badania te przeprowadziłam dla danych dotyczących podmiotów turystycznych 

zarejestrowanych w Polsce (Majewska 2019) i podobną egzemplifikację zastosowałam dla danych 

pozyskanych dla wszystkich gmin i kantonów Szwajcarii (Majewska,  Bandi Tanner 2019) w ramach 

międzynarodowego projektu badawczego pt. „Tourism in Switzerland under the Tourism Area Life 

Cycle Model – identification, measurement and recommendations for tourism policy at different 

stages of tourism development”, który realizuję we współpracy z University of Bern, Center for 

Regional Economic Development (CRED) 5. 

Tradycyjne sposoby pomiaru zjawiska aglomeracji przestrzennej nie są odpowiednio 

satysfakcjonujące (Carroll et al., 2008; Herrera et al., 2013; Majewska, 2015), m.in. ze względu na: 

                                                           
5 Więcej nt. projektu w części poświęconej projektom badawczym niniejszego autoreferatu. 
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1) brak uwzględnienia zjawiska współzależności przestrzennej sąsiadujących regionów i efektów 

geograficznych spillover,  

2) niedoskonałość stosowanych w badaniach miar współzależności przestrzennych (Local 

Indicators of Spatial Association – LISA w ramach eksploracyjnej analizy danych przestrzennych  

- ESDA), w tym wrażliwość miar autokorelacji przestrzennej (statystyka lokalna Ii Morana) na 

pomiar sąsiedztwa, a także samo wytyczenie granic administracyjnych jednostek 

terytorialnych wpływających na wielkość, kształt czy powiązania funkcjonalne obszarów, 

3) przyjmowanie w badaniach poświęconych występowaniu skupisk przestrzennych oraz 

współzależności zjawisk między regionami nieprecyzyjnie zdefiniowanego sąsiedztwa 

obszarów i obciążony błędem pomiar odległości między nimi – na podstawie środków 

geometrycznych (centroidów) jednostek terytorialnych, które nie odzwierciedlają 

rzeczywistych „centrów” obszarów, tj. miejsc koncentracji danego zjawiska (np. natężenia 

ruchu turystycznego), 

4) uzależnienie wyników badań przestrzennych od danych pochodzących ze statystyki publicznej, 

gromadzonych w obrębie granic administracyjnych jednostek terytorialnych i błędy pomiaru 

wynikające ze stosowania takich danych, 

5) niedostatki tradycyjnych metod opisu przestrzeni turystycznej, jak:  

a) brak możliwości uchwycenia sezonowych i okazjonalnych zmian atrakcyjności 

poszczególnych punktów przestrzeni turystycznej;  

b) statyczne rozumienie atrakcyjności przestrzeni turystycznej (Lijewski, Mikułowski 

i Wyrzykowski 1998);  

c) ograniczenia w dostępie do danych, dotyczących głównie podażowych elementów 

atrakcyjności turystycznej: niedostatki statystyki publicznej; 

d) niedostateczna ocena atrakcyjności turystycznej w ujęciu popytowym: kwestionariuszowe 

(zazwyczaj) badania realizowane na pojedynczych turystach; liczba korzystających z obiektów 

zbiorowego zakwaterowania jako nieprecyzyjna miara ruchu turystycznego. 

Tak zidentyfikowana luka badawcza stworzyła to nowe wyzwania metodologiczne i skłoniła do 

poszukiwania nowych rozwiązań, metod i narzędzi badawczych, które pozwoliłyby na 

wyeliminowanie dotychczasowych ograniczeń. Jednocześnie istnieje duży potencjał w tym zakresie, 

który wynika z dynamicznie rozwijających się obecnie systemów geoinformacyjnych (GIS), globalnych 

systemów pozycjonowania (GPS) i technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz coraz 

szerszego ich wykorzystania w badaniach empirycznych w różnych zastosowaniach (van der Knaap 

1999, Malczewski 2006, Longley i in. 2008, Nyerges i Jankowski 2010, Sugimoto 2011, Stimson i Haynes 

2012, McKercher i in. 2012, McArdle i in. 2014, Chhetri 2015). W ostatnich latach technologie GIS 

zwiększyły dostęp do bardzo pożądanych w badaniach przestrzennych z punktu widzenia optymalizacji 

działań rynkowych, a także planowania i zarządzania jednostkami terytorialnymi danych mobilnych 

(o ruchu obiektów w przestrzeni), co umożliwiło rozpoznanie  wzorców przemieszczania się osób, 

identyfikację zachowań turystów w przestrzeni i zarządzanie nimi (McArdle i in. 2014). Ponadto 

rośnie ilość i jakość danych przestrzennych gromadzonych w dużych zbiorach (spatial big data) 

(Schabenberger i Gotway, 2005, James i Campbell 2014, Struijs i Daas 2013). Pojawiają się również 

możliwości niekonwencjonalnego łączenia różnych metod badawczych i analiz w ramach jednego 

badania6 oraz ich integracji (dla pozyskania znacznie szerszej wiedzy na temat procesów 

przestrzennych) z koncepcjami teoretycznymi: NGE, sieci społecznych, występowania korzyści 

                                                           
6 Badanie zjawiska lokalizacji i aglomeracji przestrzennej podmiotów oraz występowania, struktury i efektów sieci 
społecznych i biznesowych czy zachowań w przestrzeni mobilnych obiektów, np. turystów (m.in. 
z wykorzystaniem modeli logitowych czy modeli grawitacyjnych) – zob. Majewska, Czernek-Marszałek (2019). 
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zewnętrznych przy wykorzystaniu modeli statystyki i ekonometrii przestrzennej. Jak wskazują 

rekomendacje na podstawie wyników różnych badań prezentowanych w literaturze przedmiotu, 

zastosowanie tych rozwiązań umożliwia poprawę wyników analiz przestrzennych i ekonomicznych, 

w tym w turystyce, choć w różnym stopniu i zakresie. 

W związku z powyższym w badaniu zjawiska aglomeracji szczególne znaczenie ma problem 

uwzględnienia interakcji przestrzennych, współzależności między obszarami recepcji 

turystycznej/jednostkami terytorialnego podziału kraju. Włączenie założenia o ich występowaniu, 

zgodnie z pierwszym prawem geografii i regułą Toblera7, pozwala sformułować cele naukowe zarówno 

poznawcze, jak i metodyczne oraz cele praktyczne badań.  

 

2.3.3. Cele badawcze i schemat koncepcyjny osiągnięcia naukowego 

W szczególności do celów o charakterze poznawczym w ramach cyklu powiązanych tematycznie prac 

wskazanych w punkcie 2.3. należą:  

 cel 1: konceptualizacja zjawiska ponadregionalnej aglomeracji przestrzennej w turystyce oraz 
geograficznych spillovers („rozlewania się” zjawisk poza granice administracyjne jednostek 
terytorialnych) w turystyce – artykuły cyklu nr: 1, 2, 5, 7, 

 cel 2: identyfikacja zjawiska geograficznych spillovers – określenie w badaniach empirycznych 
zakresu, siły i charakteru oddziaływania na siebie sąsiadujących obszarów (jednostek 
terytorialnych) o określonych cechach (natężenie podaży turystycznej, intensywność ruchu 
turystycznego, wartość regionalnej produktywności hoteli) – artykuły cyklu nr: 1, 2, 3, 5, 7, 

 cel 3: identyfikacja w badaniach empirycznych i klasyfikacja zjawiska ponadregionalnej 
aglomeracji przestrzennej w turystyce z uwzględnieniem geograficznych efektów spillovers – 
zarówno w odniesieniu do skupisk (klastrów) o charakterze lokalizacyjnym, jak 
i urbanizacyjnym) – artykuły cyklu nr: 1, 2, 3, 

 cel 4: określenie podobieństwa/zróżnicowania „ponadregionalnych” klastrów w turystyce 
i ocena znaczenia geograficznych efektów spillover dla regionalnego rozwoju turystyki przy 
uwzględnieniu: 1) atrakcyjności turystycznej danej lokalizacji, 2) typu aglomeracji 
przestrzennej (skupiska o charakterze lokalizacyjnym i urbanizacyjnym) – artykuły nr 1 cyklu, 

 cel 5: identyfikacja w badaniach empirycznych efektów aglomeracji przestrzennej w turystyce 
– produktywność hoteli  – artykuł nr 5 cyklu,  

 cel 6: identyfikacja aglomeracji transgranicznych w powiatach przygranicznych w Polsce 
i określenie znaczenia bliskości granicy państwa w powstawaniu transgranicznych klastrów 
(siła grawitacyjna) – artykuł nr 6 cyklu, 

 cel 7: identyfikacja klastrów niskich bądź wysokich wartości atrakcyjności turystycznej (wg 
natężenia zdjęć opisujących przestrzeń umieszczanych w Internecie), z uwzględnieniem 
sezonowości – artykuł nr 4 cyklu.  

 

Do celów związanych z metodyką badań w ramach cyklu powiązanych tematycznie prac wskazanych 
w punkcie 2.3. należą: 

                                                           
7 Zgodnie z regułą Toblera (pierwszym prawem geografii) wszystkie obiekty są z sobą powiązane, a siła tych 
powiązań maleje wraz ze wzrostem odległości między nimi (Tobler 1970). 
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 cel 1: modyfikacja standardowej metody mapowania skupisk przestrzennych (klastrów) 
w turystyce tak, by uwzględniała zjawisko ponadregionalnej aglomeracji – na podstawie 
zaproponowanego ważonego przestrzennie współczynnika lokalizacji (spatially weighted 
Location Quotient,  SWLQ), skorygowanego z wykorzystaniem macierzy wag przestrzennych 
(macierzy sąsiedztwa) o przestrzenną współzależność zmiennych (efekty geograficznych 
spillovers) – artykuł nr 1 cyklu, 

 cel 2: korekta macierzy wag przestrzennych (sąsiedztwa) w kierunku zwiększenia precyzji 
pomiaru współzależności przestrzennych zjawisk turystycznych w regionach z wykorzystaniem 
koordynat GPS (określających lokalizację podmiotów gospodarki turystycznej – korekta 
lokalizacji centroidów powiatów w Polsce, tj. przesunięcie ich środków ciężkości w kierunku 
centrów aktywności gospodarczej (rzeczywistych centrów aglomeracji), w szczególności 
w powiatach przygranicznych – artykuły cyklu nr: 2, 3, 6, 

 cel 3: modyfikacja sposobu definiowania sąsiedztwa regionów (jednostek terytorialnych) 
poprzez uwzględnienie i zastosowanie koncepcji zbiorów rozmytych – korekta macierzy wag 
przestrzennych (macierzy sąsiedztwa) w pomiarze współzależności przestrzennej 
z wykorzystaniem mierników autokorelacji przestrzennej – artykuł nr 3 cyklu, 

 cel 4: zastosowanie alternatywnej (nowatorskiej) i komplementarnej względem metod 
tradycyjnych metody opisu przestrzeni turystycznej w ujęciu popytowym i dynamicznym, 
z uwzględnieniem postrzegania przestrzeni (oceny jej atrakcyjności) przez turystów 
i zróżnicowania sezonowego tej oceny – empiryczne zastosowanie opracowanej na cele 
badania aplikacji Geosearch Integration Engine do zgromadzenia odpowiednich danych 
geograficznych nt. treści multimedialnych publikowanych w Internecie – artykuł nr 4 cyklu. 

 

Na Rys. 1 przedstawiono schemat koncepcyjny osiągnięcia naukowego w formie cyklu powiązanych 
prac z wyodrębnieniem celów poznawczych i metodycznych. Do poszczególnych celów przypisano 
odpowiednie numery prac oznaczonych jako cykl publikacji wskazanych w punkcie 2.3. 

W dalszej części autoreferatu zostaną omówione poszczególne składowe cyklu stanowiącego 
omawiane osiągnięcie naukowe, w układzie odpowiadającym przedstawionym powyżej celom 
badawczym. 

 

Kolejne artykuły cyklu stanowią następujące po sobie etapy pogłębiania badań dotyczących pomiaru 
i oceny występowania oraz znaczenia dla regionalnych procesów rozwojowych koncentracji 
przestrzennej zjawiska turystyki oraz współzależności między zlokalizowanymi przestrzennie 
podmiotami turystycznymi oraz jednostkami terytorialnymi, w których są one zlokalizowane. 

Precyzja pomiaru i dążenie do jej zwiększania ma przy tym kluczowe znaczenie dla właściwego 
zrozumienia struktury regionalnej i powiązań przestrzennych między podmiotami różnego szczebla 
(jednostki gospodarcze, turyści, jednostki terytorialne, regiony) oraz w celu poprawnego formułowania 
wniosków i rekomendacji dla polityki regionalnej. Uwzględnienie bowiem bliskości przestrzennej 
jednostek i możliwego wpływu ich sąsiedztwa na sytuację innego obszaru może być decydujące z 
punktu widzenia generowania korzyści lokalizacyjnych – tym samym zmienia spojrzenie podmiotów na 
ich bliższe i dalsze otoczenie. 

W prezentowanym cyklu prac najpierw określono występowanie współzależności przestrzennych, 
wskazując na słabości metod i sposobów pomiaru, ograniczających uchwycenie ponadregionalnego 
wymiaru zjawiska turystyki, w szczególności „rozlewającego się” poza granice terytorialnego podziału 
kraju (geograficzne spillovers). W kolejnych krokach dokonywano następnie korekty pomiaru, 
eliminując zidentyfikowane w toku badań ograniczenia ich precyzji. Pozwoliło to na wprowadzenie do 
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literatury światowej autorskich metod pomiaru zjawiska aglomeracji przestrzennej w turystyce w 
ujęciu ponadregionalnym (poprzez uchwycenie geograficznych efektów spillover) oraz uzyskanie 
oryginalnych rezultatów poznawczych przeprowadzonych badań – zarówno dla polskich, jak 
i zagranicznych regionów Niemiec, Szwajcarii oraz Portugalii (w ramach komplementarnych nurtów 
badań). 

W pracach cyklu wprowadzono do rozważań koncepcję ponadregionalnej aglomeracji przestrzennej 
w turystyce (w ujęciu podażowym i popytowym oraz z uwzględnieniem dwóch typów 
ponadregionalnych klastrów w turystyce, tj. klastrów o charakterze lokalizacyjnym i urbanizacyjnym), 
wynikającą z teorii korzyści aglomeracji (artykuł nr 1 cyku), takich jak produktywność hoteli tworzących 
skupiska przestrzenne (artykuł nr 5 cyklu). Korzyści te „rozlewają się” poza granice jednostek 
terytorialnych i powodują powstawanie współzależnych struktur przestrzennych, których uchwycenie 
w badaniach wymaga zastosowania oryginalnych metod i sposobów pomiaru (stąd mierzenie 
geograficznych spillovers) oraz niestandardowych danych zapewnianych dzięki Geograficznym 
Systemom Informacyjnym (GIS) oraz narzędziom ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). Przy 
czym specyfika określonych typów regionów oraz zachowań przestrzennych podmiotów w tych 
regionach powoduje konieczność przyjęcia pewnych szczególnych rozwiązań badawczych, jak 
w artykule nr 6 cyklu, dotyczącym aglomeracji transgranicznej, w której determinantą zjawiska jest 
bliskość granicy kraju, czy jak w artykule nr 7 cyklu prezentującym pomiar zjawiska w zróżnicowanych 
układach terytorialnych Polski i Niemiec – co ujawniło dalsze słabości tradycyjnych mierników 
aglomeracji przestrzennej w turystyce i stanowiło podstawę dalszych dociekań i kolejnych prac ujętych 
w cyklu i poza nim. 

Znacząco większą precyzję pomiaru i dodatkowe efekty poznawcze zapewniło wprowadzenie analizy 
w oparciu o koordynaty GPS (artykuł nr 2 cyklu), umożliwiające nowy, bardziej zbliżony do 
rzeczywistości gospodarczej pomiar centrum aglomeracji a tym samym zbudowanie bardziej 
adekwatnych macierzy wag przestrzennych i w efekcie bardziej adekwatne określanie bliskości 
przestrzennej jednostek terytorialnych. Tą precyzję pomiaru jeszcze bardziej urealniono wprowadzając 
do rozważań i badań koncepcję zbiorów rozmytych (artykuł nr 3 cyklu). Z kolei odejście od tradycyjnie 
rozumianej, statycznej i o charakterze podażowym atrakcyjności przestrzeni turystycznej zapewniło 
zastosowanie nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych do pomiaru i nowatorskiego opisu 
przestrzeni turystycznej (artykuł nr 4 cyklu). 
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Rys. 1. Schemat koncepcyjny osiągnięcia naukowego  w formie cyklu powiązanych prac z wyodrębnieniem celów poznawczych i metodycznych 
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2.4.2. Przedstawienie poszczególnych publikacji 

Poniżej omówiono poszczególne publikacje w ramach cyklu powiązanych tematycznie prac 
wskazanych w punkcie 2.3. wg celów poznawczych (P1 – P7) oraz metodycznych (M1 – M4). 

 

Cel 1P: konceptualizacja zjawiska ponadregionalnej aglomeracji przestrzennej w turystyce oraz 
geograficznych spillovers („rozlewania się” zjawisk poza granice administracyjne jednostek 
terytorialnych) w turystyce – artykuły cyklu nr: 1, 2, 5, tj. Majewska (2015), Majewska (2017), 
Majewska (2016). 

 

W artykule Majewska (2015) wskazuje się na rosnącą liczbę badań nad teorią aglomeracji, w tym 
w  odniesieniu do sektora usług, w szczególności usług turystycznych, chociaż wciąż dominują analizy 
dotyczące zjawiska aglomeracji w przemyśle. Jako wyjątek wskazywane są prace m.in. Wernerheima 
i Sharpa (2005) czy Kolko (2010). Niemniej za słuszne uznano przyjęcie perspektywy aglomeracji także 
dla prowadzenia analiz badawczych sektora usług turystycznych, charakteryzującego się silną 
zlokalizowaną produkcją i konsumpcją (Jackson i Murphy, 2002). W pracy zwraca się jednak uwagę na 
to, co odróżnia turystykę od sektorów przemysłowych podatnych na tworzenie skupisk przestrzennych 
(klastrów), a mianowicie jej silną zależność od atrakcyjności danego obszaru i charakterystyki miejsca 
recepcji turystycznej, która przyciąga zarówno turystów, jak i podmioty gospodarcze do danej 
lokalizacji. Z jednej więc strony determinantą tworzenia się klastrów w turystyce jest atrakcyjność 
turystyczna danego obszaru, z drugiej strony – występowanie korzyści aglomeracji, czyli korzyści 
zewnętrznych wynikających z bliskości przestrzennej podmiotów turystycznych i interakcji między nimi 
(Marshall 1920; Hoover 1936; Jacobs 1969; Krugman 1991; Porter 1990). W opracowaniu postawiono 
więc pytanie o znaczenie relatywnej wagi sił przyciągających aglomeracji wobec samej charakterystyki 
danego obszaru recepcji turystycznej, jego atrakcyjności oraz rodzaju ze względu na dominującą formę 
aktywności turystycznej odwiedzających, zagospodarowania turystycznego i natężenia zjawiska 
turystyki. 

W artykułach Majewska (2015), Majewska (2016) i Majewska (2017) wskazano szereg przesłanek 
zjawiska koncentracji przestrzennej w turystyce, jak (Gillmor 1996; Yang 2012): zmniejszenie kosztów 
transakcyjnych, wykorzystanie ekonomicznych korzyści skali i zakresu, uniknięcie kosztów 
potencjalnych konfliktów interesariuszy, czy poprawa koordynacji prowadzonej w regionie polityki 
i powiązanych działań. Wśród pozytywnych efektów zewnętrznych aglomeracji wskazano m.in. 
dostępność usług otoczenia biznesu i nowoczesnej infrastruktury (udostępnianie), czy bardziej 
efektywny rynek pracy (dopasowanie). W tym ostatnim przypadku korzyści wynikają z akumulacji 
kapitału ludzkiego i bezpośredniej komunikacji czy dyfuzji wiedzy i informacji. Jest ona znacznie 
ułatwiona pomiędzy podmiotami w regionach skoncentrowanych, co może prowadzić do powstawania 
i rozprzestrzeniania się nowych pomysłów (uczenie się) oraz wzmocnienia sieci społecznych 
i biznesowych, a przez to poprawy innowacyjności czy produktywności przedsiębiorstw (Prager i Thisse 
2012, s. 27). 

Niektóre efekty zewnętrzne aglomeracji przestrzennej, jak: dyfuzja wiedzy, komplementarność 
przedsiębiorstw i sektorów, konkurencja w przestrzeni między dostawcami usług turystycznych itp., 
w szczególny sposób ujawniają się w sektorze turystyki i w branży hotelarskiej. W ograniczonych 
geograficznie miejscach tworzą się sieci biznesowe rozumiane jako powiązania pomiędzy podmiotami 
gospodarki turystycznej, tj. zbiór relacji społecznych zachodzących w regionie turystycznym. W ten 
sposób koncentracja przestrzenna podmiotów gospodarki turystycznej oraz procesy występujące 
w aglomeracjach tworzą warunki do podnoszenia i utrzymywania wysokiej produktywności 
przedsiębiorstw. Niemniej w pracy Majewska (2017) zwrócono również uwagę na przejawy 
negatywnego wpływu bliskości przestrzennej, m.in. na innowacyjność – powołując się na Boschmę 



Załącznik 3. Autoreferat 
do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

dr Justyna Majewska 
 

21 
 

(2005) czy Torre i Rallet (2005) wskazano, że nie tylko zbyt mała ale też zbyt duża bliskość przestrzenna 
może być szkodliwa dla interaktywnego uczenia się i innowacji w regionie.  

W omawianych pracach cyklu założono, że zjawisko aglomeracji przestrzennej w turystyce wykracza 
poza granice jednostek terytorialnych, w których zlokalizowane są atrakcje turystyczne oraz skupiska 
podmiotów gospodarki turystycznej. Turystyka rozwija się bowiem także na styku regionów, 
niezależnie od administracyjnego podziału kraju na jednostki terytorialne, dla których gromadzone są 
dane statystyczne opisujące zjawisko koncentracji popytu i podaży w turystyce.  Są to tzw. efekty 
spillover („rozlewania się”), które można określić jako szczególny rodzaj interakcji przestrzennych 
między obszarami recepcji turystycznej, dotyczących pośrednich lub niezamierzonych efektów, które 
sektor turystyki w danym regionie wywiera na ruch turystyczny do innych sąsiednich regionów (Yang i 
Wong 2012; Yang i Fik 2014). Uzasadnieniem zjawiska rozlewania się jest występowanie 
przestrzennych efektów zewnętrznych w regionach, które mogą czerpać korzyści z rozwoju turystyki w 
regionach sąsiednich (Fingleton i López-Bazo 2006). Rozlewanie się zjawisk między sąsiadującymi 
regionami (jednostkami terytorialnymi) następuje poprzez takie kanały, jak: przepływ wiedzy i kapitału 
ludzkiego, przepływ technologii oraz inwestycje.  

W przywołanych w ramach celu 1 badań pracach stanowiących cykl publikacji wskazano na powody, 
dla których ruch turystyczny do danego regionu geograficznego jest uzależniony od przepływu 
turystów do innych regionów (Yang i Wong 2012). Są to między innymi negatywne zdarzenia, które 
mogą wpłynąć na zmianę natężenia i kierunku ruchu turystycznego w regionach czy wspólna promocja 
regionów turystycznych. Efekty rozlewania się w zakresie ruchu turystycznego mogą również dotyczyć 
– w odniesieniu do aspektów popytowych – zachowań turystów, których plany podróży oparte są na 
intensywnym odwiedzaniu wielu obszarów recepcji turystycznej (Yang i Wong 2012, s. 770). Istotnym 
czynnikiem o charakterze podażowym, przyczyniającym się do występowania efektów rozlewania się 
w turystyce, jest zjawisko rozprzestrzeniania się wysokiej produktywności, które jest wzmacniane przez 
przemieszczanie się pracowników, konkurencję oraz efekt demonstracji. Stanowiło to przedmiot 
odrębnych rozważań w pracy nr 5 cyklu. 

Przy tym wskazano, że efekty geograficznych spillovers mogą dotyczyć dwóch przypadków, tj. gdy 
napływ turystów jest wynikiem przyciągania do danego miejsca atrakcji o charakterze przyrodniczym 
czy antropogenicznym albo gdy jest związany ze specyfiką regionów zurbanizowanych – umożliwiając 
w tym ostatnim przypadku, m.in. rozwój turystyki biznesowej.   

Występowanie i siła takich efektów spillover dowodzi występowania funkcjonalnych współzależności 
między podmiotami turystycznymi zlokalizowanymi w sąsiadujących regionach. Te sąsiadujące regiony 
mogą czerpać korzyści z tych efektów tworząc „ponadregionalne” klastry w turystyce. Jak wskazano 
w omawianych pracach, można je analizować zarówno w odniesieniu do strony popytowej, jak 
i podażowej oraz przy uwzględnieniu różnych typów korzyści aglomeracji (Acs 2005; Beaudry 
i Schiffauerova 2009; Knoben 2009), tj. korzyści lokalizacyjnych (opartych na specjalizacji 
wewnątrzsektorowej) oraz korzyści urbanizacyjnych (wynikających ze zróżnicowania sektorowego 
przedsiębiorstw). Ustalono, że każdy z tych typów można odnieść do obszarów recepcji turystycznej. 

W pracy Majewska (2015) odniesiono się do zjawiska skupisk przestrzennych i klastrów w turystyce, 
analizując je przez pryzmat możliwości występowania korzyści aglomeracji. Zwrócono uwagę, że 
tradycyjny sposób identyfikacji (mapowania) klastrów w turystyce pozwala jedynie na 
zidentyfikowanie intra-regionalnych klastrów, które można scharakteryzować – za Capone (2004) i 
Porterem (2003) – jako pojedyncze regiony, w których ma miejsce koncentracja podmiotów 
gospodarczych, instytucji powiązanych przez aktywność turystów, dostawców, usług, agend 
rządowych i samorządowych czy konkurentów. W omawianym artykule poszerzono tego typu badania 
poprzez dodanie analizy współzależności przestrzennych między zmiennymi w regionach 
sąsiadujących, co pozwoliło na identyfikację tzw. „ponadregionalnych” klastrów. Stanowiło to 
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zasadniczą zmianę w sposobie i efektywności modelowania zjawisk przestrzennych, w szczególności 
zjawiska aglomeracji przestrzennej w literaturze światowej. 

„Ponadregionalne” klastry zdefiniowano jako koncentrację regionów podobnych do siebie ze względu 
na podobne wysokie wartości intensywności danego zjawiska na ich obszarze (np. gęstość lokalizacji 
firm turystycznych). Podobieństwo regionów wynika w tym przypadku z występowania 
współzależności między regionami ; stąd rozważa się, czy zjawisko aglomeracji przestrzennej w jednym 
regionie wpływa na procesy aglomeracyjne w regionach sąsiadujących. Przy tym, jak wskazano 
w Majewska (2015), występowanie „ponadregionalnych” skupisk powinno być również postrzegane 
jako efekt geograficznych spillovers, rozlewania się zjawiska turystyki w sąsiadujących, położonych w 
bliskości przestrzennej regionach (jednostkach terytorialnych). Stąd „ponadregionalne” klastry nie 
mogą być pomijane w studiach nad aglomeracją przestrzenną i w procedurach mapowania klastrów, 
w szczególności w turystyce. 

 

Cel 2P: identyfikacja zjawiska geograficznych spillovers – określenie w badaniach empirycznych 
zakresu, siły i charakteru oddziaływania na siebie sąsiadujących obszarów (jednostek terytorialnych) 
o określonych cechach (natężenie podaży turystycznej, intensywność ruchu turystycznego, wartość 
regionalnej produktywności hoteli) – artykuły cyklu nr: 1, 2, 3, 5, 7, tj. Majewska (2015), Majewska 
(2017), Majewska, Truskolaski (2018), Majewska (2016) i Majewska (2014). 

 

W pracach Majewska (2014, 2015, 2016, 2017) oraz Majewska, Truskolaski (2018) przyjęto, że w celu 
uchwycenia (wyznaczenia) geograficznych efektów spillover w odniesieniu do zjawiska turystyki 
(w ujęciu podażowym czy popytowym), np. rozlewanie się aktywności gospodarczej w sektorze 
turystyki na sąsiednie jednostki terytorialne, w analizie empirycznej koncentracji danej cechy (zjawiska) 
w przestrzeni należy uwzględnić występowanie, kierunek i siłę współzależności przestrzennej tej cechy 
(zjawiska) w sąsiadujących regionach (jednostkach terytorialnych) i zidentyfikować wzorce lokalnych 
przestrzennych powiązań między jednostkami terytorialnymi. W tym celu zaproponowano 
zastosowanie opartej na macierzach wag przestrzennych lokalnej statystyki Morana Ii. Statystyka ta, 
należąca do grupy lokalnych wskaźników związków przestrzennych (Local Indicators of Spatial 
Association, LISA), pozwala na identyfikację procesów autokorelacji przestrzennej (Anselin 1995; 
Schabenberger i Gotway 2005), a tym samym na uchwycenie przestrzennych efektów 
aglomeracyjnych. Ich istnienie może wskazywać na występowanie geograficznych efektów „rozlewania 
się” danego zjawiska między regionami. Statystyka lokalna Morana Ii jest ważonym współczynnikiem 
korelacji służącym do wykrywania w rozkładzie zmiennej losowej X odchyleń o charakterze 
przestrzennym – pozwala ustalić, czy sąsiadujące ze sobą obszary są bardziej do siebie podobne 
(z punktu widzenia zmiennej X), niż wynikałoby to ze stochastycznego charakteru zjawiska (Suchecki 
2010, s. 113). 

W ten sposób w pracy Majewska (2014) zilustrowano zjawisko koncentracji przestrzennej podmiotów 
sektora turystyki w polskich i niemieckich regionach oraz określono występowanie i siłę zjawiska 
geograficznych spillovers, tj. rozlewania się aktywności gospodarczej w sektorze turystyki na sąsiednie 
jednostki terytorialne. Dobór obszaru badań miał na celu uchwycenie zjawiska koncentracji 
przestrzennej sektora turystyki i efektów spillover w zróżnicowanych układach terytorialnych, 
tj. z uwzględnieniem policentrycznego systemu osadniczego (jak w Polsce) i silnych ośrodków 
metropolitarnych (Niemcy). Przeprowadzono analizę współzależności przestrzennych badanej 
zmiennej w jednostkach terytorialnych na poziomie NUTS-3 i NUTS-4. Z wykorzystaniem narzędzi 
eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (ESDA) zbadano występowanie i charakter powiązań 
pomiędzy regionami ze względu na lokalizację podmiotów gospodarczych sektora turystyki oraz ich 
statystyczną istotność. Tym samym oszacowano i przetestowano lokalną statystykę Morana Ii. 
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Statystyka ta została wyznaczona w celu stwierdzenia, czy wartości zmiennej w danym regionie zależą 

(i w jaki sposób) od jej wartości w regionach sąsiednich, zgodnie z określonym schematem sąsiedztwa8.  

Na podstawie uzyskanych wartości statystyki Morana Ii stwierdzono występowanie – w zależności od 
przyjętej miary sąsiedztwa – dodatniej i ujemnej autokorelacji przestrzennej. W tym pierwszym 
przypadku można mówić o skupianiu się jednostek terytorialnych charakteryzujących się wysoką 
aktywnością gospodarczą w sektorze turystyki, co może świadczyć o występowaniu pozytywnych 
efektów geograficznych spillovers. W odniesieniu do Polski są to (w oparciu o sąsiedztwo wyznaczone 
przez wspólną granicę) niektóre duże miasta (Kraków, Poznań, Gdańsk), Warszawa i niektóre powiaty 
aglomeracji warszawskiej oraz obszary tradycyjnej turystyki wypoczynkowej – nadmorskiej i górskiej 
(powiat wejherowski, pucki, tatrzański). Powiaty te tworzą szersze, ponadregionalne skupiska 
przestrzenne aktywności gospodarczej w turystyce – klastry ponadregionalne. W przypadku Niemiec 
na uwagę zasługuje policentryczna aglomeracja w Zagłębiu Ruhry z dużą liczbą małych, 
zlokalizowanych obok siebie jednostek terytorialnych czy Stuttgart z otaczającymi miasto sąsiadami, 
tworzącymi specyficzny układ lokalizacyjny. Specyfika położenia tych jednostek terytorialnych sprzyja 
uzyskiwaniu statystycznie istotnych wartości statystyki Morana Ii w przypadku sąsiedztwa określonego 
wspólną granicą. 

Natomiast w drugim przypadku, gdy obiekt otoczony jest przez regiony o znacząco różnych wartościach 
badanej zmiennej, można mówić o występowaniu „outliersów” (do których zaliczają się regiony 
o ponadprzeciętnie wysokich wartościach zmiennej, otoczone niskimi wartościami. W przypadku 
Niemiec są to, niezależnie od przyjętej macierzy wag przestrzennych (typu sąsiedztwa), m. in. Berlin 
i Hannover. Na przykładzie tych miast obserwuje się zjawisko odwrotne do pozytywnych efektów 
spillovers w układzie: metropolia i jej otoczenie regionalne (brak ponadregionalnych skupisk 
działalności gospodarczej w turystyce). 

Podobnie, w pracy Majewska i Truskolaski (2018) określono istotność statystyczną statystyki lokalnej 
Morana Ii w odniesieniu do liczby podmiotów turystycznych zarejestrowanych w powiatach w Polsce 
dla dwóch różnych podejść badawczych, tj. z uwzględnieniem koncepcji zbiorów rozmytych oraz bez 
jej uwzględniania w badaniu. Szersze i jednocześnie bliższe rzeczywistości gospodarczej geograficzne 
efekty spillover zaobserwowano w tym drugim przypadku. 

W artykule Majewska (2015) geograficzne spillovers wyznaczono z kolei dla zmiennej określonej przez 
liczbę udzielonych turystom noclegów w polskich powiatach (poziom NUTS-4), w ramach procedury 
badawczej zakładającej ważenie wartością lokalnej statystyki Morana Ii (odzwierciedlającej 
geograficzne spillovers) tradycyjnej miary koncentracji przestrzennej przedsiębiorstw turystycznych 
zarejestrowanych w powiatach (Location Quotiens, LQ). Stanowiło to podstawę wyznaczenia 
w kolejnym kroku badawczym ważonych przestrzennie współczynników lokalizacji – spatially weighted 
location quotients (SWLQs), tj. autorskiej propozycji modyfikacji podażowej miary koncentracji 
w turystyce9. Najsilniejsze efekty spillover uzyskano dla 32 powiatów w Polsce, co stanowiło 8,4% ich 
całkowitej liczby. Rozkład przestrzenny statystyk autokorelacji przestrzennej na mapie Polski wskazał 
na występowanie 7 skupisk z efektami spillover (współzależności przestrzennej) w zakresie liczby 
udzielonych turystom noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania. Przy tym wyróżniono 
zarówno efekty spillover o charakterze lokalizacyjnym (klastry powstałe w oparciu o specjalizację 
wewnątrzsektorową), jak i efekty spillover o charakterze urbanizacyjnym (klastry w oparciu o 
dywersyfikację podmiotów). 

                                                           
8 W wyniku tej analizy można wyróżnić: obszary o wysokich wartościach otoczone przez obszary o wysokich 
wartościach (high-high), obszary o niskich wartościach otoczone przez obszary o niskich wartościach (low-low), 
obszary o niskich wartościach otoczone przez obszary o wysokich wartościach (low-high) i obszary o wysokich 
wartościach otoczone przez obszary o niskich wartościach (high-low). 
9 O czym będzie mowa przy przedstawianiu celów metodycznych cyklu prac badawczych. 
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Natomiast pomiaru efektów „rozlewania się” produktywności hoteli w polskich powiatach 
z wykorzystaniem lokalnej statystyki Ii Morana dokonano w pracy Majewska (2016). W efekcie 
przeprowadzonych badań zaobserwowano statystycznie istotną tendencję do skupiania się powiatów 
podobnych do siebie ze względu na wysoki poziom produktywności hoteli (klastry wysokich wartości 
produktywności) w niektórych aglomeracjach miejskich, jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, 
Trójmiasto z powiatem gdańskim, ale też w Szczecinie, Świnoujściu, niektórych obszarach nadmorskich 
(powiaty: kamieński, gryficki, pucki, wejherowski). W każdym przypadku (niezależnie od przyjętej 
macierzy sąsiedztwa) uzyskano skupiska przestrzenne powiatów charakteryzujące się dodatnią 
autokorelacją – określone powiaty o wysokich wartościach produktywności sąsiadują z podobnymi pod 
tym względem jednostkami terytorialnymi. Potwierdzono więc występowanie dodatniej autokorelacji 
przestrzennej poziomu regionalnej produktywności hoteli w powiatach w Polsce w 2013 roku 
i zidentyfikowano reżimy przestrzenne rozkładu produktywności, tj. skupiska wysokiej wartości 
produktywności. Występowanie klastrów o wysokiej produktywności zaobserwowano głównie 
w aglomeracjach miejskich i niektórych powiatach nadmorskich. Można to zinterpretować jako 
występowanie pozytywnych efektów „rozlewania się” regionalnej produktywności, stanowiących 
korzyści aglomeracji przestrzennej. 

Również w pracy Majewska (2017) potwierdzono w badaniach empirycznych występowanie 
pozytywnej autokorelacji przestrzennej w odniesieniu do popytu turystycznego (liczba udzielonych 
turystom noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania). Opracowano również na mapie 
wizualizację geograficznych efektów spillover dla regionów w Polsce na podstawie modelu potencjału. 
Izolinie na mapie potencjału turystycznego polskich powiatów w 2014 roku ilustrują rozlewanie się 
popytu turystycznego poza granice terytorialnego podziału kraju. Ponadto w badaniu tym 
zdiagnozowano występowanie różnic między efektami geograficznych spillovers w odniesieniu do 
założonych w procedurze badawczej dwóch różnych macierzy wag przestrzennych (sąsiedztwa). 
Różnice te wynikały z zastąpienia centroidów powiatów wartością tendencji centralnej wyznaczonej 
przez średnią wartość koordynat GPS podmiotów turystycznych zlokalizowanych w poszczególnych 
powiatach w Polsce. Pozwoliło to uzyskać w badaniach większą liczbę statystycznie istotnych klastrów 
turystycznych z efektami spillover, których występowanie potwierdzono w innych badaniach 
terenowych (Czernek 2012, 2013, Duda-Gromada 2014). 

 

Cel 3P: identyfikacja w badaniach empirycznych i klasyfikacja zjawiska „ponadregionalnej” aglomeracji 
przestrzennej w turystyce z uwzględnieniem geograficznych efektów spillovers – zarówno 
w odniesieniu do skupisk (klastrów) o charakterze lokalizacyjnym, jak i urbanizacyjnym) – artykuły cyklu 
nr: 1, 2, 3, tj. Majewska (2015), Majewska (2017) oraz Majewska i Truskolaski 2018. 

 

Zaproponowana w autorskich badaniach koncepcja „ponadregionalnych” klastrów w turystyce została 
poddana empirycznej weryfikacji po raz pierwszy w pracy Majewska (2015) a następnie w kolejnych 
artykułach tego cyklu związanych z modyfikacją metod pomiaru ponadregionalnej aglomeracji 
w turystyce (mapowanie klastrów w turystyce) – w kierunku większej ich precyzji (Majewska 2017; 
Majewska i Truskolaski 2018). 

Zjawisko „ponadregionalnej” aglomeracji zidentyfikowano w oparciu o powszechnie akceptowaną 
miarę względnej koncentracji - iloraz lokalizacji (LQ), skorygowaną jednak o geograficzne efekty 
spillover wyznaczone z wykorzystaniem statystyki autokorelacji przestrzennej w odniesieniu do 
współzależności przestrzennej popytu turystycznego, tj. liczby udzielonych noclegów w obiektach 
zakwaterowania zbiorowego w sąsiadujących ze sobą powiatach w Polsce. W przeciwieństwie do 
standardowego podejścia, klastry w tym badaniu są postrzegane jako koncentracja działalności 
gospodarczej z silnymi współzależnościami przestrzennymi popytu turystycznego nie tylko w obrębie 
regionu, ale także w jego otoczeniu (poza granicami administracyjnymi). 
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Ta korekta, czyli wprowadzenie wagi dla miernika LQ w postaci wartości statystyki lokalnej Morana Ii 
pozwoliła wyznaczyć tzw. ważone przestrzennie współczynniki lokalizacji – spatially weighted location 
quotients (SWLQ). W ten sposób do miary koncentracji przestrzennej o charakterze podażowym 
włączono aspekty popytowe – lokalna statystyka Morana Ii  wyzanczona w oparciu o liczbę udzielonych 
noclegów – tak, by uwzględnić specyfikę zjawiska turystyki, tj. nierozłączność miejsca i czasu w 
świadczeniu i konsumpcji usług turystycznych.  

Identyfikacja „ponadregionalnych” klastrów w turystyce w oparciu o zmodyfikowaną procedurę 
mapowania klastrów turystycznych oraz ważony przestrzennie wskaźnik LQ (SWLQ) pozwoliła 
uchwycić zjawisko turystyki poza granicami administracyjnymi terytorialnego podziału kraju., łącząc 
aspekty podażowe z popytowymi. W jeszcze większym stopniu odejście od ograniczenia związanego z 
zamknięciem danych statystycznych opisujących zjawisko turystyki w granicach jednostek 
terytorialnych uzyskano w toku badań opracowanych w kolejnym artykule z cyklu, tj. Majewska (2017), 
w którym do wyznaczenia centrów aglomeracji (dotychczas stosowane były centroidy jednostek 
terytorialnych) użyto tendencji centralnej koordynat GPS lokalizacji podmiotów turystycznych. 

Natomiast w pracy Majewska i Truskolaski (2018) procedurę mapowania klastrów turystycznych 
zmodyfikowano poprzez dołączenie analizy zbiorów rozmytych, przez co uzyskano większą precyzję 
pomiaru i większą liczbę „ponadregionalnych” klastrów w turystyce, bardziej adekwatnych do 
opisywanej rzeczywistości gospodarczej. 

Ponadto w badaniu przedstawionym w artykule Majewska (2015) dokonano rozróżnienia na dwa typy 
„ponadregionalnych” klastrów w turystyce, tj. na klastry lokalizacyjne (specjalizacja 
wewnątrzsektorowa) i urbanizacyjne (dywersyfikacja podmiotów). W tym celu posłużono się 
wybranymi miarami zjawiska aglomeracji, jak indeks Herfindahla czy wskaźnik SR pozycji „intra-
regionalnej” obszaru. Trzeba zauważyć, że takie rozróżnienie typów aglomeracji przestrzennej 
(klastrów) jest zwykle pomijane w literaturze w studiach poświęconych zjawisku aglomeracji 
przestrzennej. Ma ono natomiast kluczowe znaczenie dla oceny znaczenia występowania zjawiska 
geograficznych spillovers dla regionalnego rozwoju turystyki, co również było podstawą analizy 
empirycznej w opisywanej pracy (zob. opis celu 4 cyklu poniżej). W wyniku przeprowadzonej analizy 
zidentyfikowano w Polsce 10 „ponadregionalnych” klastrów turystycznych powstałych w oparciu o 
specjalizację wewnątrzsektorową (klastry lokalizacyjne), 16 „ponadregionalnych” klastrów 
o charakterze urbanizacyjnym i dwa kastry mieszane, tj. lokalizacyjno-urbanizacyjne (powiat słupski 
i jeleniogórski). 

 

Cel 4P: określenie podobieństwa/zróżnicowania „ponadregionalnych” klastrów w turystyce i ocena 
znaczenia geograficznych efektów spillover dla regionalnego rozwoju turystyki przy uwzględnieniu: 1) 
atrakcyjności turystycznej danej lokalizacji, 2) typu aglomeracji przestrzennej (skupiska o charakterze 
lokalizacyjnym i urbanizacyjnym) – artykuł nr 1 cyklu, tj. Majewska (2015). 

 

W toku badań zaprezentowanych w Majewska (2015) w ramach ostatniego, trzeciego etapu procedury 
badawczej, przeprowadzono analizę empiryczną podobieństwa/zróżnicowania „ponadregionalnych” 
klastrów w turystyce z wykorzystaniem diagramu drzewa klasyfikacyjnego, w oparciu o determinanty 
związane ze zjawiskiem aglomeracji przestrzennej w turystyce, w tym wcześniej wyznaczone typy 
aglomeracji: lokalizacyjne i urbanizacyjne. Identyfikacja tych dwóch typów klastrów pozwoliła na 
przeprowadzenie klasyfikacji powiatów w Polsce hierarchiczną metodą Warda i ocenę znaczenia 
efektów geograficznych spillover dla rozwoju turystyki w regionach. 

W badaniu wyróżniono trzy kluczowe determinanty (ustalone w oparciu o zjawisko aglomeracji) 
przynależności powiatu do „ponadregionalneych” klastrów. Pierwsze związane są z występowaniem 
atrakcji przyrodniczych, często o liniowym charakterze (wybrzeże, pasmo górskie), determinujące 
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powstawanie klastrów lokalizacyjnych na obszarach monokultury turystycznej, drugie – z obecnością 
obszaru zurbanizowanego w sąsiedztwie powiatu, a także – co stanowi główną wartość dodaną analizy 
empirycznej w ramach tego celu badań w cyklu – występowanie silnych efektów spillover między 
sąsiadującymi powiatami prowadzących do dynamicznego rozwoju funkcji turystycznej za sprawą 
renty położenia wobec braku własnych, flagowych atrakcji turystycznych czy korzyści urbanizacyjnych 
w bliskości przestrzennej. 

 

Cel 5P: identyfikacja w badaniach empirycznych efektów aglomeracji przestrzennej w turystyce – 
produktywność hoteli  – artykuł nr 5 cyklu, tj. Majewska (2016)  

 

Jednym z ważniejszych źródeł i efektów aglomeracji przestrzennej, tj. zjawiska koncentracji działalności 
gospodarczej w określonych lokalizacjach, jest wzrost produktywności przedsiębiorstw korzystających 
z pozytywnych efektów zewnętrznych tej koncentracji oraz poziomu produktywności w ujęciu 
regionalnym. Ma to szczególne znaczenie między innymi w turystyce (w tym w branży hotelarskiej), 
która charakteryzuje się dużą koncentracją przestrzenną zarówno popytu, jak i podaży, co wynika z jej 
zależności od zlokalizowanych przestrzennie walorów i atrakcji. Ta przestrzenna lokalizacja 
przedsiębiorstw może wpływać na zakres i skalę zyskowności przedsiębiorstw hotelarskich. Wynika to 
z immanentnych cech hotelarstwa, takich jak duże rozdrobnienie działalności, jej podmiotowe i 
przestrzenne zróżnicowanie, a także występowanie powiązań między tymi podmiotami (sieci 
społeczne i biznesowe), których efektem może być wzrost produktywności przedsiębiorstw na 
obszarze zaglomeryzowanym. 

Koncentracja przestrzenna podmiotów gospodarki turystycznej oraz procesy występujące 
w aglomeracjach tworzą warunki do podnoszenia i utrzymywania wysokiej produktywności 
przedsiębiorstw. Wśród pozytywnych efektów zewnętrznych aglomeracji można wskazać między 
innymi dostępność usług otoczenia biznesu i nowoczesnej infrastruktury (udostępnianie) czy bardziej 
efektywny rynek pracy (dopasowanie). W tym ostatnim przypadku korzyści wynikają z akumulacji 
kapitału ludzkiego i bezpośredniej komunikacji czy dyfuzji wiedzy i informacji. Jest ona znacznie 
ułatwiona pomiędzy podmiotami w regionach skoncentrowanych, co może prowadzić do powstawania 
i rozprzestrzeniania się nowych pomysłów (uczenie się) oraz wzmocnienia sieci społecznych i 
biznesowych, a przez to poprawy innowacyjności czy produktywności przedsiębiorstw (Prager i Thisse 
2012, s. 27).  

Wzrost zyskowności dzięki podejmowanym decyzjom lokalizacyjnym staje się źródłem przewagi 
konkurencyjnej. Przyczyniają się też do niej lepsze możliwości komunikowania się poprzez kanały 
nieformalne, którym sprzyja bliskość fizyczna między firmami i odbiorcami ich usług. Wynikiem 
powiązań podmiotów, interakcji i przepływu wiedzy między nimi jest pozytywna współzależność 
między zjawiskiem aglomeracji działalności gospodarczej a produktywnością (Duranton i Puga 2004). 

W opracowaniu weryfikacji empirycznej poddano zjawisko rozlewania się regionalnej produktywności 
hoteli w Polsce (na poziomie powiatów, NUTS-4) oraz zidentyfikowano wzorce przestrzenne rozkładu 
wysokiej i niskiej produktywności. Występowanie klastrów o wysokiej produktywności 
zaobserwowano głównie w aglomeracjach miejskich i niektórych powiatach nadmorskich. Można to 
zinterpretować jako występowanie pozytywnych efektów rozlewania się regionalnej produktywności, 
stanowiących korzyści aglomeracji przestrzennej. 

 

Cel 6P: identyfikacja aglomeracji transgranicznych w powiatach przygranicznych w Polsce i określenie 
znaczenia bliskości granicy państwa w powstawaniu transgranicznych klastrów (siła grawitacyjna);– 
artykuł nr 6 cyklu, tj. Majewska i Truskolaski (2016) 
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Artykuł Majewska i Truskolaski (2016) jest pierwszym krokiem w kierunku identyfikacji zjawiska 
transgranicznych aglomeracji przestrzennych, w którym zweryfikowano empirycznie czy i w jakim 
stopniu granica państwa stanowi czynnik przyciągający centra aktywności ekonomicznej, wpływając 
na możliwość powstania czy wzmocnienia zjawiska aglomeracji transgranicznej - ale tylko w relacji do 
polskich powiatów. Studia te powinny być jednak uzupełnione o powiaty przygraniczne państw 
sąsiadujących, aby ocenić, czy w tym przypadku ma miejsce przesunięcie centrów aglomeracji 
przygranicznej w kierunku granicy. 

W omawianej pracy dokonano empirycznego ustalenia kierunku i wielkości przesunięcia centroidów 
powiatów przygranicznych względem granicy kraju, a zatem siły ciążenia granicy kraju jako 
determinanty zjawiska aglomeracji przestrzennej, na podstawie wyznaczonej z wykorzystaniem 
koordynat GPS tendencji centralnej podmiotów sektora turystyki dla poszczególnych powiatów 
przygranicznych w Polsce.  

W efekcie przeprowadzonych badań stwierdzono występowanie silniejszego oddziaływania 
grawitacyjnego granicy państwa w odniesieniu do powiatów zachodnich w porównaniu do powiatów 
na wschodzie kraju. Na wschodzie centra aglomeracji są formowane z dala od granicy, co wynika też 
z braku silnych miast przygranicznych. 

 

Cel 7P: identyfikacja klastrów niskich bądź wysokich wartości atrakcyjności turystycznej (wg natężenia 
zdjęć opisujących przestrzeń umieszczanych w Internecie), z uwzględnieniem sezonowości – artykuł nr 
4 cyklu, tj. Majewska, Napierała i Adamiak (2016) 

 

W pracy Majewska Napierała i Adamiak (2016) zjawisko aglomeracji przestrzennej w turystyce 
odniesiono do zlokalizowanych przestrzennie plików zdjęciowych umieszczonych w Internecie przez 
turystów oraz mieszkańców obszarów recepcji turystycznej (Krakowski Obszar Metropolitarny). 
Przeprowadzono analizę przestrzennych danych punktowych oraz zidentyfikowano reżimy 
przestrzenne rozkładu plików, za pomocą których wyrażona została ocena atrakcyjności turystycznej 
obszaru przez turystów bądź potencjalnych turystów (cyfrowe ślady turystów). Przeprowadzona 
analiza autokorelacji przestrzennej liczebności plików potwierdziła występowanie zróżnicowania 
postrzegania atrakcyjności przestrzeni turystycznej zarówno w ujęciu geograficznym, jak i czasowym 
(różne pory roku). Świadczy to o możliwości pozyskania dodatkowej wiedzy na podstawie danych 
gromadzonych z wykorzystaniem ICT. Ich zastosowanie pozwala na poszerzenie analityki z zakresu 
atrakcyjności turystycznej przestrzeni o ujęte w sposób mierzalny postrzeganie tej atrakcyjności, w tym 
przy uwzględnieniu sezonowości popytu turystycznego, tak istotnej w badaniach przestrzennych 
zjawiska turystyki. 
 

W prezentowanym cyklu prac stanowiących osiągnięcie naukowe osiągnięto również cztery cele 
metodyczne zgodnie z poniższym opisem. 

 

Cel 1M: modyfikacja standardowej metody mapowania skupisk przestrzennych (klastrów) w turystyce 
tak, by uwzględniała zjawisko ponadregionalnej aglomeracji – na podstawie zaproponowanego 
ważonego przestrzennie współczynnika lokalizacji (spatially weighted Location Quotient, SWLQ), 
skorygowanego z wykorzystaniem macierzy wag przestrzennych (macierzy sąsiedztwa) o przestrzenną 
współzależność zmiennych (efekty geograficznych spillovers) – artykuł nr 1 cyklu, tj. Majewska (2015). 
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W pracy Majewska (2015) zastosowano zmodyfikowaną procedurę mapowania klastrów turystycznych 
opartą na tradycyjnym mierniku koncentracji przestrzennej LQ, tj. w obliczeniach uwzględniono 
zjawisko aglomeracji przestrzennej wychodzące poza granice terytorialne jednostek administracyjnego 
podziału kraju. Tym samym wprowadzono do literatury autorski zmodyfikowany miernik koncentracji 
przestrzennej pozwalający wyznaczyć ponadregionalne klastry w turystyce – ważony przestrzennie 
współczynnik lokalizacji SWLQ (spatially weighted Location Quotient). Wagą modyfikującą stosowany 
tradycyjnie miernik jest statystyka lokalna Morana Ii, pozwalająca wyznaczyć autokorelację 
przestrzenną zmiennych, czyli określić efekty geograficznych spillovers.  

 

Cel 2M: korekta macierzy wag przestrzennych (sąsiedztwa) w kierunku zwiększenia precyzji pomiaru 
współzależności przestrzennych zjawisk turystycznych w regionach z wykorzystaniem koordynat GPS 
(określających lokalizację podmiotów gospodarki turystycznej – korekta lokalizacji centroidów 
powiatów w Polsce, tj. przesunięcie ich środków ciężkości w kierunku centrów aktywności 
gospodarczej (rzeczywistych centrów aglomeracji), w szczególności w powiatach przygranicznych – 
artykuły cyklu nr: 2, 3, 6, tj. Majewska (2017), Majewska i Truskolaski (2018), Majewska i Truskolaski 
(2016). 

 

Z kolei w pracy Majewska (2017) zastosowano koordynaty GPS w celu modyfikacji położenia 
centroidów jednostek terytorialnych (powiatów) do wyznaczania odległości przy ustalaniu sąsiedztwa 
jednostek terytorialnych. Wyznaczono tendencję centralną koordynat lokalizacji podmiotów 
gospodarki turystycznej w poszczególnych powiatach w Polsce – czyli tzw. nowe centra aglomeracji 
przestrzennej w turystyce. Stanowiło to korektę względem położenia centroidów (środków 
geometrycznych powiatów) – tj. dotychczas stosowanego w badaniach rozwiązania i skutkowało 
wyznaczeniem nowych macierzy wag przestrzennych (macierzy sąsiedztwa) wykorzystywanych do 
obliczeń współzależności przestrzennych za pomocą lokalnych miar współzależności przestrzennej 
(statystyka lokalna Morana Ii). 

Dzięki nowatorskiemu zastosowaniu informacji geostatystycznej znacząco zwiększono precyzję 
pomiaru i uzyskano bliższe rzeczywistości wyniki występowania i siły współzależności przestrzennych 
oraz „ponadregionalnych” klastrów w turystyce. Poprawę wyników wykazano stosując w ramach 
procedury badawczej porównanie dwóch podejść badawczych, tj. wyznaczenie macierzy wag 
przestrzennych i odległości dla określenia sąsiedztwa jednostek terytorialnych przy uwzględnieniu: 
1) tradycyjnie stosowanych centroidów, 2) tendencji centralnej na podstawie koordynat GPS a 
następnie skonstruowanie różnych modeli regresji przestrzennej w oparciu o powyższe dwa różne 
sposoby wyznaczania sąsiedztwa i ich porównanie. 

W pracach Majewska i Truskolaski (2018) oraz Majewska i Truskolaski (2016) rozwiązanie 
z wykorzystaniem koordynat GPS do pomiaru środków ciężkości aglomeracji przestrzennych 
i wyznaczenia macierzy sąsiedztwa zostało zastosowane jako wyjściowe. Inne autorskie korekty 
w ramach metodyki pomiaru aglomeracji turystycznych w tych pracach dotyczyły dodatkowych 
aspektów wyznaczania współzależności przestrzennych w turystyce. 

 

Cel 3M: modyfikacja sposobu definiowania sąsiedztwa regionów (jednostek terytorialnych) poprzez 
uwzględnienie i zastosowanie koncepcji zbiorów rozmytych – korekta macierzy wag przestrzennych 
(macierzy sąsiedztwa) w pomiarze współzależności przestrzennej z wykorzystaniem mierników 
autokorelacji przestrzennej – artykuł nr 3 cyklu, tj. Majewska i Truskolaski (2018) 
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W pracy Majewska i Truskolaski (2018) dokonano kolejnej korekty macierzy wag przestrzennych 
(macierzy sąsiedztwa) – w tym przypadku wiązała się ona z wprowadzeniem do analizy empirycznej 
koncepcji zbiorów rozmytych. Pozwoliło to modelować przynależność poszczególnych podmiotów 
gospodarki turystycznej do różnych środków ciężkości wyznaczonych przez tendencję centralną 
koordynat GPS lokalizacji podmiotów turystycznych wg powiatów.  

W badaniu posłużono się pięcioetapową procedurą badawczą, w której założono równoległe obliczenia 
dla dwóch podejść, tj. z uwzględnieniem: 1) centrów aglomeracji turystycznej powiatów w oparciu o 
tendencję centralną koordynat GPS lokalizacji podmiotów turystycznych, 2) skorygowanych centrów 
aglomeracji turystycznej powiatów w związku z uwzględnieniem rozmycia zbiorów danych (Fuzzy 
Geogrphically Weighted Clustering – FGWC).  

Nowatorskie zastosowanie metody zbiorów rozmytych w połączeniu z danymi geostatystycznymi w 
zmodyfikowanej procedurze mapowania klastrów turystycznych podniosło precyzję pomiaru 
sąsiedztwa (odległości między centrami aglomeracji turystycznej) i do pewnego stopnia przestrzenną 
niezależność od ograniczającego badania przestrzenne podziału terytorialnego. 

 

Cel 4M: zastosowanie alternatywnej (nowatorskiej) i komplementarnej względem metod tradycyjnych 
metody opisu przestrzeni turystycznej w ujęciu popytowym i dynamicznym, z uwzględnieniem 
postrzegania przestrzeni (oceny jej atrakcyjności) przez turystów i zróżnicowania sezonowego tej 
oceny – empiryczne zastosowanie opracowanej na cele badania aplikacji Geosearch Integration Engine 
do zgromadzenia odpowiednich danych geograficznych nt. treści multimedialnych publikowanych 
w Internecie w różnych miejscach i okresach – artykuł nr 4 cyklu, tj. Majewska, Napierała i Adamiak 
(2016). 

 

W pracy Majewska, Napierała i Adamiak (2016) pomiar aglomeracji turystycznej odnosi się do sfery 
popytu turystycznego, a dokładniej opisu przestrzeni turystycznej na podstawie oceny jej atrakcyjności 
dokonanej za sprawą podejmowanej w Internecie aktywności przez turystów i potencjalnych turystów 
oraz mieszkańców obszarów recepcji turystycznej (wirtualizacja przestrzeni turystycznej przed, w 
trakcie i po podróży turystycznej). Analizie empirycznej poddane zostały zlokalizowane przestrzennie 
pliki multimedialne zamieszczone w Internecie – dokonano autorskiego opisu przestrzeni turystycznej 
na podstawie cyfrowych śladów turystów.  

Nowatorstwo tej pracy polega więc na innowacyjnym zastosowaniu pozyskanych w toku badań 
oryginalnych danych geolokalizacyjnych z wykorzystaniem aplikacji Geosearch Integration Engine 
(dane geograficzne nt. treści multimedialnych publikowanych w Internecie).  

Postępowanie badawcze pozwoliło na eliminację zdiagnozowanych niedostatków stosowanych dotąd 

metod opisu atrakcyjności turystycznej”. Dotychczasowe metody bazowały na statycznych miarach 

odnoszących się do elementów podażowych przestrzeni turystycznej (walorów, zagospodarowania, 

dostępności) i braku możliwości uchwycenia sezonowych i okazjonalnych zmian atrakcyjności 

poszczególnych punktów przestrzeni turystycznej a metody popytowe opierały się głównie na 

ułomnych statystykach publicznych dotyczących liczby korzystających z obiektów zbiorowego 

zakwaterowania. 

 

2.3.4. Podsumowanie wkładu w istniejący dorobek naukowy 

Najważniejsze osiągnięcia przeprowadzonych badań ujętych w cyklu artykułów naukowych można 
przedstawić w różnych wymiarach, zarówno metodologicznym, poznawczym i aplikacyjnym, jak 
i z perspektywy wartości dodanej dla dalszych badań, rozwoju dyscypliny naukowej i szerszych efektów 
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dla innych badaczy czy społeczeństwa. Są to jednocześnie najważniejsze osiągnięcia z realizacji 
kierowanego przeze mnie projektu pt. „Inter-regionalne efekty aglomeracji w turystyce w Polsce - 
identyfikacja i pomiar z wykorzystaniem informacji geostatystycznej” , finansowanego przez Narodowe 
Centrum Nauki w latach 2015-2017 (konkurs SONATA 7, nr 2014/13/D/HS4/01715), w szczególności: 

1) opracowanie modyfikacji metody pomiaru sąsiedztwa w ujęciu regionalnym, korygującej miary 
koncentracji i współzależności przestrzennej stosowane w badaniach regionalnych, 

2) określenie sposobu korekty położenia (przesunięcia w przestrzeni) centroidów, tj. środków 
geometrycznych jednostek terytorialnych (powiatów) z wykorzystaniem informacji geostatystycznej 
(koordynat GPS lokalizacji przedsiębiorstw i atrakcji turystycznych), 

3) określenie nowych, bardziej precyzyjnych niż w dotychczasowych badaniach przestrzennych 
regionalnych centrów aglomeracji turystycznej w powiatach w Polsce, korekta odległości pomiędzy 
centrami aglomeracji turystycznej i jej zastosowanie do modyfikacji macierzy wag przestrzennych, 

4) określenie występowania, siły i zakresu efektów spillover i ponadregionalnych klastrów 
w turystyce przy wykorzystaniu informacji geostatystycznej (koordynat GPS) oraz koncepcji zbiorów 
rozmytych w odniesieniu do polskich powiatów, 

5) wykazanie różnic między definiowaniem sąsiedztwa jednostek terytorialnych i określaniem 
efektów spillover oraz ponadregionalnych klastrów w turystyce w badaniach regionalnych przy 
wykorzystaniu tradycyjnych centroidów oraz koordynat GPS, 

6) wykazanie poprawy wyników modelowania danych przestrzennych przy zastosowaniu 
zmodyfikowanej (opracowanej w ramach projektu) metody pomiaru odległości i sąsiedztwa jednostek 
terytorialnych – na podstawie eksploracyjnej analizy danych przestrzennych oraz modeli regresji 
przestrzennej, 

7) zastosowanie opracowanej w ramach projektu modyfikacji metody pomiaru odległości i 
sąsiedztwa jednostek terytorialnych do określenia modelu potencjału turystyki w Polsce i jej 
graficznej prezentacji – mapa potencjału turystyki w Polsce, 

8) wykazanie przydatności informacji geostatystycznej (koordynat GPS) do pomiaru zjawiska 
koncentracji przestrzennej podmiotów gospodarczych w regionach przygranicznych (zjawisko 
ponadganicznej aglomeracji), 

9) określenie metody pomiaru dynamiki przestrzennej ponadregionalnych klastrów w turystyce oraz 
identyfikacja przestrzenno-czasowych procesów aglomeracji w turystyce w Polsce, 

10) określenie zróżnicowania przestrzennego regionalnej produktywności hoteli w Polsce (na 
poziomie powiatów) oraz zidentyfikowanie wzorców przestrzennych rozkładu wysokiej i niskiej 
produktywności; przedstawienie geograficzne efektów „rozlewania się” w odniesieniu do 
produktywności hoteli w Polsce w ujęciu regionalnym, 

11) opracowanie metod możliwych do praktycznego zastosowania w innych badaniach 
przestrzennych – również w odniesieniu do innych niż turystyka sektorów – przez badaczy 
zainteresowanych analityką przestrzenną, w tym w szczególności mapowaniem klastrów z 
uwzględnieniem zależności przestrzennych (wpływ na rozwój dyscypliny), 

12) podniesienie wśród innych badaczy i menedżerów lokalnych świadomości znaczenia 
występowania i potrzeby uwzględniania współzależności przestrzennej między różnymi podmiotami 
w procesach rozwojowych i efektów wzajemnej współzależności zjawisk we współczesnej gospodarce 
i społeczeństwie, 

13) wartość dodana realizacji projektu polegająca na zainteresowaniu badaniami i ich wynikami 
ośrodków zagranicznych, chętnych do wdrażania zaproponowanej w projekcie metody pomiaru 
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sąsiedztwa i współzależności przestrzennych we własnych badaniach; w efekcie podjęto 
międzynarodową współpracę z ośrodkiem w Bern (Szwajcaria) oraz w Lizbonie (Portugalia) w zakresie 
realizacji dwóch nowych projektów badawczych – stanowiących rozszerzenie grantu o kontekst 
międzynarodowy; polegają one na przełożeniu ustaleń metodologicznych oraz wniosków poznawczych 
z badań opracowanych dla polskich regionów na uwarunkowania międzynarodowe i specyficzne dla 
tych uwarunkowań problemy badawcze. 
 
W szczególności do zrealizowanych celów o charakterze poznawczym należą:  

1) identyfikacja zjawiska geograficznych spillovers („rozlewania się” zjawisk poza granice 
administracyjne jednostek terytorialnych) – określenie zakresu, siły i charakteru oddziaływania na 
siebie sąsiadujących obszarów (powiatów w Polsce) o określonych cechach (natężenie podaży 
turystycznej, intensywność ruchu turystycznego, wartość regionalnej produktywności hoteli) – 
zastosowanie eksploracyjnej analizy danych przestrzennych (ESDA), w tym lokalnych wskaźników 
autokorelacji przestrzennej (LISA) - w szczególności statystyki lokalnej Ii Morana,  

2) identyfikacja ponadregionalnych efektów aglomeracji przestrzennej w turystyce z uwzględnieniem 
geograficznych efektów spillovers – zarówno w odniesieniu do skupisk (klastrów) o charakterze 
lokalizacyjnym, jak i urbanizacyjnym w Polsce (poziom powiatów NUTS-4),  

3) określenie podobieństwa/zróżnicowania ponadregionalnych klastrów w turystyce i ocena 
znaczenia geograficznych efektów spillover dla regionalnego rozwoju turystyki przy uwzględnieniu: 1) 
atrakcyjności turystycznej danej lokalizacji, 2) typu aglomeracji przestrzennej (skupiska o charakterze 
lokalizacyjnym i urbanizacyjnym),  

4) identyfikacja aglomeracji transgranicznych w powiatach przygranicznych w Polsce – określenie 
kierunku i wielkości przesunięcia centroidów powiatów przygranicznych względem granicy na 
podstawie wyznaczonej z wykorzystaniem koordynat GPS tendencji centralnej podmiotów sektora 
turystyki dla poszczególnych powiatów przygranicznych,  

5) określenie przestrzenno-czasowej zmienności zjawiska aglomeracji przestrzennej podmiotów 
sektora turystyki w Polsce, określenie wielkości i dynamiki zmian sąsiedztwa jednostek terytorialnych 
(powiatów w Polsce) ze względu na koncentrację tych podmiotów. 

Określono „ponadregionalne” efekty aglomeracji przestrzennej w turystyce, tj. zidentyfikowano 
zarówno ponadregionalne klastry w turystyce w Polsce, rozumiane jako koncentracja przestrzenna 
zjawisk z uwzględnieniem efektów spillover, jak i jej konsekwencje (efekty aglomeracji) – np. wysoka 
produktywność przedsiębiorstw (hoteli) i jej „rozlewanie się” w ujęciu przestrzennym. Określono 
występowanie, siłę i zakres geograficznych efektów spillover w turystyce, z uwzględnieniem skupisk o 
charakterze lokalizacyjnym (specjalizacja wewnątrzsektorowa), jak i urbanizacyjnym (dywersyfikacja 
sektorowa), przy wykorzystaniu koordynat GPS – jako bardziej precyzyjnego sposobu wyznaczania 
sąsiedztwa obiektów w badaniach nad aglomeracją przestrzenną. W szczególności zmodyfikowano 
mierniki koncentracji przestrzennej (w tym współczynnik LQ) tak, by uwzględniały współzależność 
przestrzenną zjawisk (ważony przestrzennie współczynnik lokalizacji, SWLQ) a następnie 
zweryfikowano pozytywnie nową metodę wyznaczania sąsiedztwa z wykorzystaniem koordynat GPS.  
W ten sposób osiągnięto zasadniczy cel metodologiczny badań, tj. wyeliminowano – do pewnego, 
założonego stopnia – zależność wyników pomiaru zjawisk przestrzennych (nie tylko turystyki) od 
przebiegu granic administracyjnego podziału kraju (nowy sposób pomiaru odległości między centrami 
aglomeracji turystycznej i sąsiedztwa jednostek terytorialnych w badaniach przestrzennych). 
W konsekwencji zwiększono precyzję identyfikacji ponadregionalnych klastrów, tj. skupisk 
przestrzennych popytu i podaży (w szczególności turystycznej).  
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Wyniki badań umożliwiły opracowanie zmodyfikowanej metody pomiaru zjawisk przestrzennych, 
pozwalającej na poprawę wyników modelowania danych w różnych ujęciach i zastosowaniach. 
Prowadzą one do zmniejszenia błędów pomiaru różnych zjawisk przestrzennych (ograniczenie 
obciążenia wyników analiz przestrzennych błędem wynikającym z wielkości jednostek terytorialnych, 
ich kształtu czy położenia), przy jednoczesnym zachowaniu możliwości wykorzystywania danych 
gromadzonych przez statystykę publiczną (zwykle największe dostępne zbiory danych). W ten sposób 
zwiększono „efektywność” wykorzystania danych pochodzących ze statystyki publicznej w badaniach 
(prowadzonych w różnych dyscyplinach naukowych czy sektorach). Do obliczeń wprowadzono 
koncepcję zbiorów rozmytych w ramach klasyfikacji obiektów (podmiotów gospodarczych 
zlokalizowanych w powiatach) i mapowania klastrów turystycznych. Jej zastosowanie pozwoliło na 
uzyskanie istotnej poprawy końcowych wyników badań, dotyczących z jednej strony modyfikacji 
pomiaru sąsiedztwa i współzależności przestrzennej w regionach, a z drugiej strony – identyfikacji 
ponadregionalnych efektów aglomeracji przestrzennej w turystyce.   

Wyniki w sferze metodyki badań dotyczą przede wszystkim wskazania sposobu modyfikacji 
dotychczasowych metod pomiaru geograficznych efektów spillover oraz ponadregionalnych klastrów 
w turystyce poprzez zastosowanie opartych na informacji geostatystycznej (koordynaty GPS) metod 
definiowania i wyznaczania sąsiedztwa w przestrzeni geograficznej, w ujęciu regionalnym. Na 
podstawie rezultatów badań dowiedziono, że korekta macierzy wag przestrzennych (sąsiedztwa) 
prowadzi do redukcji wrażliwości miar współzależności przestrzennych powszechnie stosowanych 
w badaniach regionalnych. Zastosowana w badaniach korekta odległości między centrami 
(aglomeracjami turystycznymi) powiatów z wykorzystaniem koordynat GPS firm i atrakcji 
turystycznych umożliwiła bardziej precyzyjne uchwycenie sąsiedztwa powiatów a w konsekwencji 
także współzależności zjawisk przestrzennych, w tym efektów spillover w turystyce. Pozwoliło to 
osiągnąć wyniki bardziej zbliżone do rzeczywistości gospodarczej w odniesieniu do modelowanych 
zjawisk przestrzennych, w tym wyznaczyć ponadregionalne klastry w turystyce. Jeszcze większą 
poprawę precyzji pomiaru i wyników klasyfikacji obiektów uzyskano natomiast włączając do obliczeń 
koncepcję zbiorów rozmytych.  Wykazano również przydatność zaproponowanej metody korekty 
odległości między centrami powiatów z wykorzystaniem koordynat GPS do uchwycenia zjawiska 
ponadgranicznej aglomeracji (w odniesieniu do powiatów zlokalizowanych przy wschodniej 
i zachodniej granicy Polski). Ustalono mianowicie, czy i w jakim stopniu granica państwowa stanowi 
siłę przyciągającą centrum aktywności gospodarczej, tj. czynnik wpływający na przesunięcie tego 
centrum względem centroidów powiatów przygranicznych. Finalnie zaproponowano zmodyfikowaną 
procedurę mapowania klastrów w turystyce (ponadregionalne klastry w turystyce) z uwzględnieniem 
współzależności przestrzennych i przy zwiększonej precyzji pomiaru uzyskanej dzięki zastosowaniu 
narzędzi GIS (GPS koordynaty) oraz zbiorów rozmytych. Innym rezultatem metodycznym badań w 
projekcie było określenie sposobu pomiaru dynamiki geograficznych efektów spillover 
(i ponadregionalnych klastrów), zaproponowano m.in. stosowanie 5-letnich opóźnień czasowych przy 
analizowaniu zmian sąsiedztwa obiektów w przestrzeni. W obszarze wyników poznawczych projektu 
zidentyfikowano strukturę przestrzennej współzależności między regionami w odniesieniu do turystyki 
w Polsce, a także geograficzne efekty spillover będące efektem tej współzależności. Na tej podstawie 
określono występowanie, zakres i natężenie ponadregionalnych klastrów w turystyce w Polsce. Obok 
obliczeń z wykorzystaniem statystyk i modeli ekonometrii przestrzennej opracowano również mapę 
potencjału turystyki w Polsce, wyznaczając graficznie linie ekwipotencjalne, odzwierciedlające efekty 
spillover i międzyregionalnej współzależności („rozlewanie się” zjawiska turystyki niezależnie od 
przebiegu granic jednostek terytorialnego podziału kraju (powiatów). W szczególności potwierdzono 
empirycznie występowanie pozytywnej autokorelacji przestrzennej w odniesieniu do natężenia 
zjawiska turystyki czy produktywności w polskich powiatach. Zidentyfikowano przy tym reżimy 
przestrzenne rozkładu podaży i popytu turystycznego, a także produktywności hoteli, tj. klastry 
wysokiego poziomu koncentracji zjawiska, stanowiące przejaw pozytywnych efektów spillover w 
sąsiadujących regionach, występujących w związku z korzyściami aglomeracji. Przy tym wykazano, że 
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efekty te różnią się przy zastosowaniu różnych macierzy sąsiedztwa. Przy tym najlepsze efekty 
uzyskano przy ich korekcie z wykorzystaniem koordynat GPS. Wyniki badań umożliwiają ocenę 
potencjału regionów w podnoszeniu ich atrakcyjności jako obszarów recepcji turystycznej (w oparciu 
o własną atrakcyjność lub korzystanie na przestrzennej współzależności i efektach spillover 
sąsiadujących obszarów – silnych pod względem turystycznego rozwoju). Wyniki te stanowią podstawę 
dyskusji na temat implikacji odpowiednich strategii marketingowych i bardziej efektywnych działań 
organizacji i podmiotów zarządzających obszarami recepcji turystycznej. 

Poza wkładem prac naukowych przedstawionych w cyklu powiązanych publikacji w istniejący dorobek 
w zakresie geografii ekonomicznej, ekonomiki turystyki czy ekonometrii przestrzennej trzeba wskazać 
też wymiar aplikacyjny rezultatów przeprowadzonych badań. Wykorzystanie informacji 
geostatystycznych jest kluczowym elementem proponowanej procedury badawczej (identyfikacji 
klastrów w turystyce), niemniej stanowi jedynie fragment zaawansowanego badania z zakresu 
ekonometrii przestrzennej. Metodyczne rezultaty badania (korekta konstruowania macierzy wag 
przestrzennych) będą mogły być wykorzystywane przez innych badaczy – również w odniesieniu do 
innych sektorów – zainteresowanych mapowaniem klastrów z uwzględnieniem zależności 
przestrzennych. Rezultaty poznawcze będą, z kolei, podstawą rekomendacji dotyczących polityki 
regionalnej w powiatach, które położone są w sąsiedztwie atrakcyjnych turystycznie obszarów, ale 
same nie posiadają rozwiniętej funkcji turystycznej. Wyniki badań podniosą w społeczeństwie 
świadomość znaczenia powiązań i bliskości przestrzennej w procesach rozwojowych, zarówno w 
wymiarze gospodarczym, jak i społecznym. Będą one miały szczególną wagę w społeczeństwie opartym 
na wiedzy, poszukującym stale coraz bardziej kompletnej i precyzyjnej wiedzy oraz informacji, w tym 
dotyczącej lokalizacji przestrzennej, powiązań między różnymi podmiotami i efektów wzajemnej 
współzależności zjawisk w dobie globalizacji. 

Można zatem wskazać, że wymiar praktyczny badań przeprowadzonych w ramach cyklu powiązanych 
tematycznie prac wskazanych w punkcie 2.3. dotyczy:  

1) wyznaczenia metod pomiaru optymalizacji decyzji lokalizacyjnych podmiotów gospodarczych 
czy efektywności ich działań marketingowych (geomarketing), 

2) zwiększenia dokładności i efektywności systemów analityki biznesowej przedsiębiorstw 
(business intelligence) poprzez włączenie do modelowania ekonomicznego aspektów 
przestrzennych (współzależności przestrzennej zjawisk) i uwzględnienie mobilności obiektów 
w przestrzeni, tj. dynamicznego charakteru punktów ciężkości i strumieni ruchu obiektów w 
przestrzeni,  

3) opracowania metod i odpowiednich algorytmów do stworzenia narzędzi badawczych 
i analitycznych (służących do pozyskiwania, gromadzenia i analizowania danych 
przestrzennych o zachowaniach lokalizacyjnych obiektów), 

4) określenia rekomendacji w zakresie planowania i zarządzania obszarem recepcji turystycznej 
i ruchem turystycznym na określonym obszarze (w tym w jednostkach terytorialnych), 
w szczególności dotyczących polityki regionalnej i działań marketingowych w powiatach10, 

5) poprawy możliwości i efektywności wykorzystania danych gromadzonych przez statystykę 
publiczną – pozbycie się zależności od granic administracyjnych jednostek terytorialnych, 
w których badane jest zjawisko turystyki, 

                                                           
10 Między innymi w odniesieniu do takich powiatów, które są położone w  sąsiedztwie atrakcyjnych turystycznie 
obszarów, ale same nie posiadają rozwiniętej funkcji turystycznej (m.in. wskazanie, co jest ważniejsze dla regionu 
– rozwijanie własnej lokalnej atrakcyjności turystycznej czy korzystanie z efektu sąsiedztwa i geograficznych 
spillovers). 
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6) opracowania metod do praktycznego zastosowania w innych badaniach przestrzennych – 
również  w  odniesieniu  do  innych niż turystyka sektorów – przez badaczy zainteresowanych  
mapowaniem  klastrów  z  uwzględnieniem zależności przestrzennych, 

7) podniesienia  w społeczeństwie świadomości  znaczenia powiązań i  bliskości  przestrzennej  
w  procesach  rozwojowych,  zarówno  w  wymiarze  gospodarczym,  jak  i społecznym.  

 

Do osiągniętych celów praktycznych badań należą:  

1) określenie rekomendacji w zakresie planowania i zarządzania obszarem recepcji turystycznej 

i ruchem turystycznym w jednostkach terytorialnych, w szczególności dotyczących polityki regionalnej 

i działań marketingowych w powiatach (m.in. w odniesieniu do takich powiatów, które są położone w 

sąsiedztwie atrakcyjnych turystycznie obszarów, ale same nie posiadają rozwiniętej funkcji 

turystycznej, więc mogłyby korzystać z efektu sąsiedztwa i geograficznych spillovers zamiast budować 

od podstaw własną atrakcyjność turystyczną),  

2) poprawa możliwości i efektywności wykorzystania danych gromadzonych przez statystykę 

publiczną – pozbycie się zależności od granic administracyjnych jednostek terytorialnych, w których 

badane jest zjawisko turystyki,  

3) opracowanie metod do praktycznego zastosowania w innych badaniach przestrzennych – również 

w odniesieniu do innych niż turystyka sektorów – przez badaczy zainteresowanych mapowaniem 

klastrów z uwzględnieniem zależności przestrzennych. 

 

3. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

3.1. Pozostała aktywność naukowo-badawcza 

Istotnym wymiarem mojej aktywności naukowo-badawczej jest udział w projektach badawczych 
i realizacja zarówno badań podstawowych, jak i aplikacyjnych, tj. prac badawczo-rozwojowych we 
współpracy z przedsiębiorstwami różnych branż. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych uczestniczyłam zarówno w krajowych, jak 
i międzynarodowych projektach badawczych jako kierownik, główny wykonawca lub wykonawca. 
Projekty te finansowane były ze środków zdobytych w ramach grantów Narodowego Centrum Nauki 
(kierownik projektu w konkursie SONATA 7), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (kierownik B+R 
w projekcie sektorowym GameINN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Miasta 
Poznania, czy instytucji zagranicznych (Research Center for Tourism (CRED-T), University of Bern, 
Instytut Zarządzania Strategicznego, Marketingu i Turystyki Uniwersytetu w Innsbrucku- w ramach 
współpracy międzyrządowej między Austrią a Polską reprezentowaną przez Katedrę Turystyki UEP).  

Oprócz badań w obszarze nauk ekonomicznych prowadzę również badania z zakresu dydaktyki jako 
członek interdyscyplinarnego zespołu międzyuczelnianego i główny wykonawca badań nad immersją 
w grach dydaktycznych we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie (lata 2018-2019); 
badania pt. „Znaczenie rozwiązań grywalizacyjnych w dydaktyce dla poprawy osiągania efektów 
kształcenia i większej satysfakcji uczestników grywalizacji z zajęć dydaktycznych” (M. Czupryna, J. 
Majewska, A. Powroźnik, S. Truskolaski) ukierunkowane są na analizowanie efektów wprowadzenia 
zgrywalizowanych zajęć dydaktycznych dla studentów. 

Wyniki zrealizowanych prac badawczych prezentowałam na licznych konferencjach naukowych, 

a także warsztatach i seminariach w kraju i zagranicą. Po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

ekonomicznych wygłosiłam łącznie 39 referatów, w tym 26 referatów w języku angielskim oraz 13 
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referatów w języku polskim, podczas 18 konferencji międzynarodowych oraz 13 konferencji o zasięgu 

krajowym, w tym konferencji cyklicznych, takich jak:  

1) doroczne spotkania członków organizacji TRC – „TRC Meetings”,  

2) International Conferences on Theory and Applications in the Knowledge Economy – TAKE,  

3) International Conferences on ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NETWORKS – EMNet,  

4) ATLAS Annual conferences,  

5) International Conferences on Clusters & Industrial Districts „Clustering”,  

6) Annual Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA),  

7) Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC), 

8) Gremium Ekspertów Turystyki – konferencja cykliczna o zasięgu krajowym, zapoczątkowana w 2004 
roku przez Katedrę Turystyki UEP, w której organizacji uczestniczyłam jako członek Katedry podczas 
studiów doktoranckich na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz w latach 
późniejszych oraz  

9) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Zjazd Katedr i Zakładów Turystyki i Rekreacji Państwowych 

Szkół Wyższych. 

 

3.2. Współpraca międzynarodowa i międzyuczelniana 

Współpracę międzynarodową i międzyuczelnianą ograniczono do aktywności po uzyskaniu stopnia 

doktora. Współpraca międzynarodowa prowadzona jest głównie z ośrodkami europejskimi. 

Od 2012 roku jestem członkiem z wyboru prestiżowej organizacji międzynarodowej o zasięgu 

światowym – Tourist Research Center, skupiającej 30 badaczy z 15 różnych krajów europejskich 

(takich jak: Hiszpania, Szwajcaria, Francja, Niemcy, Austria, Portugalia, Finlandia, Szwecja, Norwegia, 

Turcja, Wielka Brytania, Włochy, Grecja czy Belgia), podejmujących zagadnienia metodologiczne z 

zakresu badań nad turystyką. Spotkania organizacji Tourism Research Center odbywają się corocznie, 

każdorazowo w innym kraju jednego z członków organizacji. W tym roku na organizatora 55. spotkania 

(55th TRC-meeting, Gdańsk 2020) została wybrana Polska, którą (i szerzej kraje Europy Środkowo-

Wschodniej) samodzielnie reprezentuję. Jest to wyraz zaufania członków grupy do moich możliwości 

organizacyjnych oraz docenienie mojego wkładu w rozwój grupy TRC. 

Corocznie, począwszy od 2015 roku, oprócz własnego, indywidualnego referatu związanego 

z metodologią badań nad turystyką, wygłaszanego przeze mnie podczas każdego spotkania, wygłaszam 

również zamawiany przez Prezydenta TRC raport („Synthesis of TRC Activity”) na temat aktywności 

badawczej i dydaktycznej wszystkich członków TRC i reprezentowanych przez nich ośrodków naukowo-

badawczych i badawczych w danym roku sprawozdawczym, opracowany przeze mnie na podstawie 

informacji gromadzonych przez członków grupy na opracowanej przeze mnie formatce raportu.  

Moja międzynarodowa aktywność w ramach tej grupy zaowocowała zainteresowaniem przedstawicieli 

różnych zagranicznych ośrodków naukowych i badawczych podjęciem ze mną wspólnych badań 

z zastosowaniem opracowanej przeze mnie metodologii badań, przede wszystkim pomiaru sąsiedztwa 

i współzależności przestrzennych w ramach procesów aglomeracji w turystyce oraz klasyfikacji 

jednostek terytorialnych wg faz cyklu życia obszarów turystycznych (ośrodki naukowe z Francji – 

University of Southern Brittany, Szwecji – Kairos Future, Szwajcarii – University of Bern oraz Portugalii 

– Universidade Europeia). W efekcie podjęłam już dotąd międzynarodową współpracę z University of 
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Bern (Szwajcaria) w ramach projektu badawczego pt. „Tourism in Switzerland under the Tourism Area 

Life Cycle Model – identification, measurement and recommendations for tourism policy at different 

stages of tourism development” w latach 2016-2019 (w projekcie tym jestem kierownikiem 

badawczym ze strony polskiej, stronę partnera ze Szwajcarii reprezentuje dr Monika Bandi Tanner, 

Research Center for Tourism (CRED-T), University of Bern) oraz współpracę z Universidade Europeia w 

Lizbonie (Portugalia), w efekcie czego powstały opracowania naukowe w międzynarodowym 

współautorstwie, tj.: 

1) Majewska, J., Bandi Tanner, M., 2019, Determining evolution of tourism destination from the 

agglomeration perspective and policy implications for Switzerland, referat wygłoszony podczas 

54th TRC-meeting, Palma de Mallorca, Hiszpania, 4-7.04.2019 r. 

2) Majewska, J., Correia, A., 2017, Modelling of inbound tourism flows to Portugal – determinants and 

spatial dependence patterns, Universidade Europeia – Lisbona, Portugalia, Lisbona, 30.03.-

02.04.2017 r. 

 
W ramach dorocznych spotkań Tourst Research Center wygłosiłam dotąd następujące referaty: 

1) Majewska, J., 2012, Relation between Knowledge-Intensive Services and tourism within innovation 

processes – regional and business perspective, “47th TRC meeting”, Bern, Szwajcaria, Bern 

University, 29.03.-01.04.2012, 

2) Majewska,  J., Gołemski, G., 2013, Relation between regional tourism productivity and 

agglomeration: evidence from Poland, “48th TRC meeting”, Athens, Grecja, University of the 

Aegean, 21-23.03.2013, 

3) Majewska, J., 2014, Agglomeration and tourism flows: empirical evidence from European countries, 

“49th TRC meeting”, Innsbruck, Austria, MCI Management Center Innsbruck,  

10-13.04.2014, 

4) Majewska, J., 2015, GPS-based measurement of geographic spillovers in tourism, “50th TRC 

meeting”, Lyon, Francja, University Lyon 2, 26-29.03.2015, 

5) Majewska, J., 2016, Identification of spatial agglomeration processes in tourism – results of 

exploratory spatial data analysis of tourism supply in Poland in 2015, “51st TRC Meeting”, Helsinki, 

Finlandia, HANKEN School of Economics, 31.03.-01.04.2016, 

6) Majewska, J., Correia, A., 2017, Modelling of inbound tourism flows to Portugal – determinants and 

spatial dependence patterns, “52nd TRC Meeting”, Lisbona, Universidade Europeia, 30.03.-

02.04.2017, 

7) Majewska, J., Gołembski, G., 2017, Determinants of international tourism flows - the gravity model 

for Poland, “52nd TRC Meeting”, Lisbona, Universidade Europeia, 30.03.-02.04.2017, 

8) Majewska, J., 2018, Determining TALC trajectories by applying agent-based modelling of spatial 

agglomeration development, “53rd TRC Meeting”, Stockholm, Szwecja, Kairo Futures, 3-6.05.2018, 

9) Majewska, J., Bandi Tanner, M., 2019, Determining evolution of tourism destination from the 
agglomeration perspective and policy implications for Switzerland, referat wygłoszony podczas 
54th TRC-meeting, Palma de Mallorca, Hiszpania, 4-7.04.2019. 
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Przejawem mojego aktywnego uczestnictwa w programach międzynarodowej współpracy są także 
staże za granicą: 

a) pobyt w instytucje badawczym w Bolzano - The European Academy of Bolzano/Bozen (EURAC) w 
dniach 16-28.02.2015 w ramach stażu naukowego, którego celem była poprawa kompetencji i 
pozyskanie praktycznych umiejętności z zakresu zarządzania międzynarodowymi badaniami 
naukowymi oraz interdyscyplinarnej współpracy – zgodnie z ramowym programem stażu 
opracowanym w porozumieniu z instytucją goszczącą, 

b) pobyt w Nottingham, Wielka Brytania, w ramach programu ERASMUS+, Nottingham Trent 
University, 25.08.-02.09.2014: indywidualny program mobilności w ramach szkolenia kadry 
dydaktycznej ukierunkowany na wykształcenie umiejętności oraz zdobycie wiedzy i kompetencji w 
prowadzeniu badań oraz aktywności dydaktycznej na wzór brytyjskiego systemu edukacji, 
dzielenie się doświadczeniami naukowymi oraz dydaktycznymi z kadrą naukowo-dydaktyczną 
uniwersytetu Nottingham Trent University, 

c) seminaria i wykłady w ramach programu Erasmus+ w Faro (Portugalia), University of Algarve w 
dniach 17–23 maja 2015 na temat przestrzennych aspektów modelowania popytu turystycznego, 
zjawiska aglomeracji i korzyści aglomeracji, 

d) seminarium dla studentów III stopnia w dniu 22.05.2015 r. z zakresu metodologii badań 
w rozprawach doktorskich z zakresu turystyki w Lizbonie, Universidade Europeia. 

 
Rozwijałam współpracę międzynarodową pełniąc funkcję lidera modułu i współpracując z kadrą 
naukowo-dydaktyczną uczelni partnerskiej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – Nottingham 
Trent University (Wielka Brytania) w ramach oferowanego w latach 2011–2018 przez Wydział 
Gospodarki Międzynarodowej oraz NTU programu wspólnego dyplomu w zakresie biznesu 
międzynarodowego i zarządzania (Joint MSc in International Business and Management Programme). 
W efekcie tej współpracy odbyłam również tygodniowy indywidualny program mobilności w ramach 
szkolenia kadry dydaktycznej ukierunkowany na wykształcenie umiejętności oraz zdobycie wiedzy 
i kompetencji w prowadzeniu badań oraz aktywności dydaktycznej na wzór brytyjskiego systemu 
edukacji. 

Innym przejawem mojej współpracy międzynarodowej jest mój udział w komitetach naukowych 

konferencji międzynarodowych, tj.: 

1) 8th Advances in Tourism Marketing Conference) – “Marketing for more sustainable and 
collaborative tourism”, University of Namur, NADI-Center for Research on Consumption and 
Leisure, Namur, Belgia, 4-7.09.2019, 

2) Theory and Applications in the Knowledge Economy – TAKE 2018, Uniwersytet Ekonomiczny w 
Poznaniu, Poznań, 11-13.07.2018, 

3) 7th Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC 2017) - “The art of living together”, CEFAGE, 
Universidade do Algarve, Casablanca,  Maroko, 6-9.09.2017, 

4) 5th Advances in Tourism Marketing Conference (ATMC) - "Marketing Space and Place; shifting 
tourist flows”, CEFAGE, Universidade do Algarve, Vilamoura, Portugalia, 2-4.10.2013, 

5) Theory and Applications in the Knowledge Economy – TAKE 2017, University of Zagreb, Faculty of 
Economics and Business, Zagrzeb, Chorwacja, 12-14.07.2017, 

czy udział w komitetach organizacyjnych konferencji międzynarodowych, tj. 

1) 10. międzynarodowej, cyklicznej konferencji naukowej poświęconej multidyscyplinarnym studiom 
nad gospodarką opartą na wiedzy: Theory and Applications in the Knowledge Economy – TAKE 
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2018, Majewska, J., Truskolaski, S., Bryl, Ł., Jaskuła, P., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Poznań, 11-13.07.2018, 

2) 27th Annual Conference of International Trade and Finance Association (IT&FA), Mińska-Struzik, 

E., Majewska, J., Bryl, Ł., Augustyniak, D., Makuch, M., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

Poznań, 31.05.-03.06.2017. 

3) International Conference on Innovation as the Source of International Competitiveness, Mińska-

Struzik, E., Majewska, J., Szarzec, K., Truskolaski, S., Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań, 
25-26.10.2012. 

 
Ponadto uczestniczę regularnie w licznych konferencjach zagranicznych wygłaszając referaty (łącznie 

26 referatów wygłoszonych w języku angielskim podczas 18 konferencji międzynarodowych, w których 

uczestniczyłam po uzyskaniu stopnia doktora).  

Sprawowałam też na przestrzeni lat opiekę nad gośćmi zagranicznymi wizytującymi Uniwersytet 

Ekonomiczny w Poznaniu, m.in.:  

1) Współorganizacja przyjazdu, pobytu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i opieka nad 

gościem zagranicznym: Benedikt Bauer, M.Sc. (Center for Entrepreneurship, Catholic University of 

Eichstätt-Ingolstadt), styczeń 2019. 

2) Współorganizacja przyjazdu, pobytu i opieka nad gościem zagranicznym: prof. David Airey 

(University of Surrey, Great Britain), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2015. 

3) Współorganizacja przyjazdu, pobytu i opieka nad gościem zagranicznym: prof. Mara Manente 

(International Center of Studies on Tourism Economics, CISET), Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu, 2014. 

4) Współorganizacja przyjazdu, pobytu i opieka nad gościem zagranicznym: prof. Harald Pechlaner 

(The European Academy of Bolzano/Bozen (EURAC), Institute for Regional Development and 

Location Management, Bolzano, Włochy), w dniach 3-6.03.2013 r., Uniwersytet Ekonomiczny 

w Poznaniu. 

5) Współorganizacja przyjazdu, pobytu i opieka nad gościem zagranicznym: prof. Norbert Vanhove 

(Catholic University Leuven, Belgia), w dniach 24-27.10.2012 (Majewska J., Truskolaski S., Mińska-

Struzik E.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 

6) Współorganizacja pobytu i opieka nad gośćmi z Uniwersytetu w Insbruku dot. realizacji 

międzynarodowej umowy - ustalenie metodologii wspólnych badań (Majewska J., Olszewski M.), 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2008. 

7) Współorganizacja pobytu i opieka nad gościem zagranicznym: prof. Mike Peters (Uniwersytet 

w Insbruku, Instytut Zarządzania Strategicznego, Marketingu i Turystyki) oraz prezentacja 

wspólnych badań w ramach współpracy między Katedrą Turystyki AE w Poznaniu a Uniwersytetem 

w Innsbrucku (Majewska J., Olszewski M.), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2006. 

 
Sprawowałam również opiekę nad grupą studentów wyjeżdżających na praktyki zagraniczne: wizytacja 
stażów studenckich w dniach 18 – 22.07.2005 w pięciu obiektach sieci Bonsai Hotels zlokalizowanych 
w St. Emilion, Septemes, Martigues (okolice Marsylii), Colmar i Calais. 

W ramach współpracy międzyuczelnianej warto podkreślić mój udział we wspólnych badaniach 

przeprowadzonych z prof. dr hab. Grzegorzem Gołembskim (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
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oraz Uniwersytet Zielonogórski), moim promotorem rozprawy doktorskiej oraz wieloletnim 

nauczycielem oraz współautorem licznych prac badawczych w ramach kilku różnych projektów 

naukowo-badawczych. 

W ramach współpracy z dr Tomaszem Napierałą z Uniwersytetu Łódzkiego, Instytut Geografii Miast i 

Turyzmu powstał artykuł opublikowany na łamach czasopisma Folia Turistica,  (Majewska, J., 

Napierała, T., Adamiak, M., 2016, Wykorzystanie nowych technologii i informacji do opisu przestrzeni 

turystycznej, „Folia Turistica”, 41, s. 309-339), który otrzymał nagrodę za najlepszy artykuł 

opublikowany w czasopiśmie naukowym "Folia Turistica" w 2016 roku przyznaną przez członków Rady 

Naukowej i Kolegium Redakcyjnego czasopisma. We współpracy uczestniczył też praktyk, Maciej 

Adamiak, który opracował narzędzie do gromadzenia danych geograficznych nt. treści 

multimedialnych publikowanych w Internecie – Geosearch Integration Engine. Współpraca ta miała 

więc wymiar interdyscyplinarny oraz naukowy i aplikacyjny. 

W ramach prowadzonych wspólnie badań współpracuję także z dr hab. Katarzyną Czernek-Marszałek 

z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W efekcie tej współpracy powstały artykuły naukowe 

oraz referaty wygłoszone podczas międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, które 

stanowią domknięcie realizowanych przeze mnie prac badawczych głównego nurtu. 

Ponadto współpracuję z badaczami z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz osobami z tzw. 

Hub-u dydaktycznego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (projekt finansowany ze środków 

UE) w zakresie badania nad immersją w grach dydaktycznych pt. „Znaczenie rozwiązań 

grywalizacyjnych w dydaktyce dla poprawy osiągania efektów kształcenia i większej satysfakcji 

uczestników grywalizacji z zajęć dydaktycznych” (lata 2018-2019), ukierunkowanych na analizowanie 

efektów wprowadzenia zgrywalizowanych zajęć dydaktycznych dla studentów.  

Z początkiem 2019 roku przeprowadzone zostało badanie ankietowe wśród studentów kończących 

semestr zimowy zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, którzy odbyli 

zajęcia zgrywalizowane nt. immersji w grach wg koncepcji Strojny, P., Strojny, A., 2014, Kwestionariusz 

immersji – polska adaptacja i empiryczna weryfikacja narzędzia, Polskie Towarzystwo Badania Gier 1 

(6)/2014. Badania te opracował zespół: Justyna Majewska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 

Szymon Truskolaski – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Marcin Czupryna – Uniwersytet 

Ekonomiczny w Krakowie, Aneta Powroźnik – Hub dydaktyczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

Celem badania jest określenie znaczenia wdrożonych na UEK rozwiązań grywalizacyjnych w procesie 

dydaktycznym, w szczególności ocena występowania i siły zależności między udziałem studentów w 

rozwiązaniu grywalizacyjnym a ich motywacją do uczenia się, uzyskiwanymi wynikami, frekwencją na 

zajęciach i osiąganiem innych założonych celów grywalizacji dla danych zajęć dydaktycznych.  

Podstawą badania będą z jednej strony opinie studentów zebrane w ramach bezpośredniego sondażu 

diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety on-line (stworzonego na formularzu 

Google) udostępnionego na urządzeniach mobilnych studentów. Z drugiej strony wykorzystane 

zostaną dane historyczne dotyczące wyników studentów i ich aktywności w ramach procesu 

dydaktycznego. Badanie będzie cyklicznie, co pozwoli prowadzić analizę porównawczą w kolejnych 

okresach. 
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3.3. Wybrane projekty badawcze 

Prowadzę aktywną działalność badawczą w ramach różnych projektów, zarówno krajowych, jak i 

zagranicznych, ukierunkowanym zarówno na realizację badań podstawowych (w tym finansowanych 

przez Narodowe Centrum Nauki czy Ministerstwo nauki i Szkolnictwa Wyższego), jak i badań 

aplikacyjnych (np. finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz różne instytucje 

finansujące programy z funduszy Unii Europejskiej).  

 
1) kierownik grantu finansowanego przez NCN (konkurs SONATA 7), realizowanego w latach 2015 

– 2017, pt. „Inter-regionalne efekty aglomeracji w turystyce w Polsce - identyfikacja i pomiar 
z wykorzystaniem informacji geostatystycznej” (2014/13/D/HS4/01715), 

2) członek zespołu badawczego grantu finansowanego przez MNiSW (grant nr NN112118039), 
realizowanego w latach 2010-2013, pt. „Alternatywne metody stymulowania innowacyjności 
w polskiej gospodarce - identyfikacja, miary skuteczności, rekomendacje” (Majewska, J., 
Mińska-Struzik, E., Truskolaski, S., Nowara, W., Szarzec, K., Nawrot, K., Stawarska, R.),  

3) kierownik prac B+R w projekcie finansowanym przez NCBiR (2018), pt. „Opracowanie silnika 
sztucznej inteligencji strategicznych gier ekonomicznych w celu urealnienia i udoskonalenia 
interakcji graczy z NPC” (POIR.01.02.00-00-0188/17, program sektorowy GAMEINN), 

4) pomysłodawca i główny wykonawca międzynarodowego projektu badawczego we współpracy 
z University of Bern (Szwajcaria), Research Center for Tourism (CRED-T), pt. „Tourism in 
Switzerland under the Tourism Area Life Cycle Model – identification, measurement and 
recommendations for tourism policy at different stages of tourism development” w latach 
2016-2019, 

5) główny wykonawca projektu, w części B+R, finansowanego ze środków UE pt. „E-Opisy- 
innowacyjna e-usługa dla sklepów internetowych, producentów i dystrybutorów sprzętu, 
oprogramowania i rozwiązań IT” (WND-POIG.08.01.00-14-570/13) w latach 2012-2015, 

6) autorstwo i współautorstwo 8 opinii o innowacyjności dla przedsiębiorstw różnych branż, 

7) inna aktywność projektowa: 

a) główny wykonawca grantu Urzędu Miasta w Poznaniu (Gołembski, G., Zmyślony, P., 
Niezgoda, A., Majewska, J., Czernek, K.), pt. „Sposoby mierzenia i uwarunkowania rozwoju 
funkcji turystycznej miasta - przykład Poznania”, w 2011 roku, 

b) członek międzyrządowych projektów współpracy polsko-austriackiej Katedry Turystyki 
i Uniwersytetu w Innsbrucku (Gołembski, G., Bednarska, M., Majewska, J., Olszewski, M), 
realizowanych przez zespoły badawcze w ramach tematów: 

- „Strategie, polityka i środki podejmowane w zakresie rewitalizacji obszarów recepcji 
turystycznej”, w 2008 roku, 

- „Przedsiębiorczość w turystyce. Studium porównawcze Polski i Austrii, w latach 2005-
2006. 
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