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Wprowadzenie
Warszawski Sektor Turystyczny jako obszar gospodarczy
odporny na negatywne skutki pandemii COVID-19 oraz
zmian klimatycznych.
Przyszłość owiana jest sporą dozą niepewności, jednak analizując najnowsze trendy i
wykorzystując metody foresightowe jesteśmy w stanie przewidzieć kierunki, w których
dany obszar może się rozwinąć. Scenariusze Rozwoju Turystyki Warszawa 2030 mają na
celu dyskusję nad przyszłością warszawskiego sektora turystycznego i nakreślenie
rozwiązań mogących w przyszłości skutkować częściowym uodpornieniem się tej gałęzi
gospodarki na szkodliwe skutki zmian klimatu oraz sytuacje pandemiczne.
W okresie przedpandemicznym strategie rozwoju branży turystycznej w dużej mierze
koncentrowały się na maksymalizacji zysków. Obecna sytuacja pokazała, że równie
kluczowe jest wypracowanie rozwiązań, które mogą pozytywnie wpłynąć na minimalizację
strat w sytuacji kryzysowej. Przemysł turystyczny jest niezwykle ważnym i jednocześnie
bardzo konkurencyjnym sektorem, dlatego tak znaczące jest odpowiednie myślenie
strategiczne. Dokładne prognozowanie popytu na turystykę nie jest możliwe, jednak
istotne jest dostrzeganie wzorców i podążanie zgodnie z trendami. Pandemia wyposażyła
społeczeństwo w siłę napędową do tworzenia i udoskonalania innowacji technologicznych
oraz dała branży turystycznej wiele lekcji, które można wykorzystać, aby uczynić tę gałąż
gospodarki bardziej odporną na sytuacje zagrożenia.
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Do
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r.

wykorzystano 4 metody foresightowe - analizę trendów oraz analizę PESTEL, badanie
ankietowe, a także panel ekspercki, podczas którego przeprowadzono warsztaty.

Analiza trendów oraz PEST
Podczas analizy trendów wśród najważniejszych, współczesnych tendencji wyróżnione
zostały przemiany demograficzne, które mają i będą miały wyraźny wpływ na
kształtowanie się sektora turystycznego (www.assets.kmpg, dostęp: 05.09.2021) Według
“Raportu na temat sytuacji osób starszych w Polsce”, sporządzonego przez Instytut Pracy i
Spraw Socjalnych, w 2030 r. osoby w wieku 60+ będą stanowiły ok. 30% ludności kraju
(www.senior.gov.pl, dostęp: 05.09.2021).
Kolejnym wybijającym się trendem jest rosnąca świadomość zdrowotna oraz ekologiczna.
Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że zanieczyszczenia powietrza stanowią największe
środowiskowe zagrożenie dla zdrowia mieszkańców Unii Europejskiej. Nawet krótki pobyt
w mieście (tzw. city break) o wysokim poziomie zanieczyszczenia powietrza może
powodować trwające tydzień problemy z oddychaniem (Jęczmyk A. i in., 2019).
Zanieczyszczenia powietrza stają się istotnym dla turystyki problemem i destynacje, które
nie potraktują tej kwestii poważnie z pewnością stracą na atrakcyjności w oczach
przyjezdnych.
Pośród podróżujących można zaobserwować również skłonność do poszukiwania tzw.
doświadczeń transformacyjnych. Według badania przeprowadzonego przez Skift Survey
turyści oczekują, że podróż pozwoli im obrać świeżą perspektywę, nauczy ich czegoś
nowego lub da możliwość i okazję do refleksji. Dążenie do autentyczności wrażeń to
istotny kierunek w rozwoju sektora turystycznego. (www.obserwatorfinansowy.pl, dostęp:
11.09.2021)
Na skutek pandemii, kluczowa staje się również potrzeba poczucia bezpieczeństwa i
skłonność do podróży jedynie do miejsc, które są czyste i mniej zatłoczone.
Na podstawie wyżej wymienionych trendów opracowane zostały 52 zewnętrzne czynniki
PESTEL (polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, środowiskowe i prawne)
wykorzystane w kolejnych etapach badania.
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Ryc. 1. Rozkład 52 czynników PESTEL
Źródło: Badania i opracowanie własne
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Badanie ankietowe
Wyróżnione wcześniej 52 czynniki zostały, w formie ankiety, poddane ocenie grona
ekspertów. Eksperci, z branży turystycznej i innych ściśle powiązanych z turystyką
obszarów, mieli za zadanie wybrać kierunek, zgodnie z którym podążał będzie czynnik
(regres, stagnacja lub wzrost) oraz ocenić prawdopodobieństwo i siłę wpływu w skali od 0
do 5, gdzie 5 oznacza najwyższe prawdopodobieństwo i siłę wpływu. W wyniku badania
ankietowego udało się wyróżnić
turystycznego elementów.

10

najbardziej

istotnych

dla

rozwoju

sektora

Tab. 1. Najistotniejsze według ankietowanych czynniki
Źródło: Badanie i opracowanie własne

Panel ekspercki
Na podstawie powyższych 10 czynników wytypowanych podczas badania ankietowego
stworzono 4 wymiary, zgodnie z którymi należy rozpatrywać sektor turystyczny w
Warszawie w 2030 roku. Wymiary te to: technologie, aktywność, indywidualizm oraz
lokalność.
Ostatnim z etapów pracy nad scenariuszami był panel ekspercki, w który zaangażowanych
zostało 7 specjalistów, uczestniczących wcześniej w badaniu ankietowym. Podczas
warsztatów w wyniku dialogu ekspertów udało się uzyskać liczne propozycje działań oraz
serię skojarzeń na temat warszawskiego sektora turystycznego przyszłości.
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TURYSTYKA W 2030
ROKU TO:

Wytypowane cztery obszary przenikają się i
uzupełniają. Wszystkie są ważne i wzajemnie
powiązane oraz wpisują się w panujące
trendy.

NOWA RZECZYWISTOŚĆ - TECHNOLOGIE
ogólnodostępne wi-fi, asysta robotów, autonomiczne pojazdy,
odnawialne

źródła

energii,

rozszerzona

rzeczywistość,

zanik

potrzeby mobilności, smart city, innowacyjność

POWRÓT DO NATURY - AKTYWNOŚĆ
czyste powietrze, świadome społeczeństwo, aktywne starzenie, parki
miejskie, szeroka oferta kulturalna i sportowa, ścieżki rowerowe oraz
piesze arterie, dostępność

TURYSTYKA SZYTA NA MIARĘ - INDYWIDUALIZM
brak barier, różnorodność, dywersyfikacja produktu, personal
experience, charakterystyczne wydarzenia, bezpieczeństwo, emocje,
personalizowane ścieżki dydaktyczne

AUTENTYCZNE WRAŻENIA - LOKALNOŚĆ
autentyczność, tradycje, living like locals, produkty regionalne,
syrenka jako symbol miasta, bliskość usług, ekorolnictwo, idea
turystyki powolnej, samowystarczalność, niewielki dystans
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NOWA RZECZYWSTOŚĆ
SCENARIUSZ 1 - TECHNOLOGIE

Powszechny dostęp do nowoczesnych technologii wywarł znaczący wpływ na rozwój
turystyki w Warszawie w 2030 roku. Świat rzeczywisty na co dzień przenika się z wirtualną
rzeczywistością, świetnie się przy tym uzupełniając. Rozwiązania typu smart stają się coraz
łatwiej dostępne i pozytywnie wpływają nie tylko na życie mieszkańców stolicy, ale również
na doznania odwiedzających, zwiększając wydajność i automatyzując stosowane w
mieście rozwiązania.
Rola internetu jako źródła informacji nieustannie rośnie, a zamieszczane online, zwłaszcza
w mediach społecznościowych, opinie na temat infrastruktury turystycznej odgrywają
dużą rolę przy wyborze kierunku podróży. W roku 2030 większość turystów, bez względu
na wiek, planuje podróż przez internet. Warszawskie hotele oferują wirtualne wycieczki po
swoim lobby oraz apartamentach, dzięki czemu odwiedzający dokładnie wiedzą, jakie
warunki zastaną na miejscu. Są nawet w stanie sprawdzić, jaki widok z okna oferuje ich
pokój! Szczególną popularnością cieszą się te z widokiem na największe atrakcje
turystyczne miasta. Obiekty noclegowe oprócz wirtualnych spacerów, posiadają również
bogate opisy oferty i wyposażenia. Nie brakuje takich informacji jak np. wysokość łóżka i
wymiary prysznica czy windy, co jest szczególnie przydatne dla osób niepełnosprawnych
oraz starszych. Kreuje się obraz Warszawy jako miasta przyjaznego i wychodzącego
naprzeciw oczekiwaniom potencjalnych turystów - dbałość o szczegóły zwiększa poczucie
bezpieczeństwa i zachęca do odwiedzin stolicy kraju.
Poruszanie się po Warszawie ułatwia dedykowana aplikacja, która jest kompleksowym
przewodnikiem po mieście. Znajdziemy tam różne trasy zwiedzania, rekomendowane
restauracje, informacje o zabytkach oraz rozkłady jazdy komunikacji miejskiej. W aplikacji
można również zapłacić za parking czy komunikację miejską oraz zarezerwować wizytę w
muzeum lub galerii sztuki. System rezerwacji pozwala łatwo monitorować liczbę osób
przebywających jednocześnie w danym obiekcie i minimalizuje zjawisko nadmiernego
zatłoczenia danej atrakcji. Tak działająca technologia pozytywnie wpływa na wrażenia
turystów - nie tworzą się kolejki ani tłok, dzięki czemu odwiedzający czują się swobodnie i
dogłębniej analizują zwiedzane obiekty.
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Komunikacja miejska wyposażona jest w autonomiczne pojazdy. Mieszkańcy miasta
dopiero oswajają się z tym rozwiązaniem, jednak pierwsze wrażenie wydaje się być
pozytywne. Wiele osób pracuje z domu, a wychodząc decyduje się na piesze spacery lub
przejażdżkę rowerem, przez co popyt na komunikację miejską zmalał. Mieszczące blisko
setkę pasażerów przegubowe autobusy zostały zastąpione przez autonomiczne busy na
kilkanaście osób. To, że mniejsze pojazdy są w stanie bez problemu obsłużyć cały ruch jest
w dużej mierze zasługą wdrożenia idei miasta 15-minutowego, co spowodowało rozwój
centrów lokalnych. Podniesienie jakości transportu pozytywnie wpłynęło na ograniczenie
ilości zanieczyszczeń w powietrzu. Warszawa wzmocniła swoją pozycję w rankingach
jakości powietrza, co nie umknęło uwadze turystów, którzy poważnie traktują swoje
zdrowie i tym chętniej odwiedzają miasto.
Dewizę miasta 15-minutowego zawdzięczamy Carlos'owi Moreno. Według jego koncepcji
wszystkie najistotniejsze i niezbędne na co dzień punkty usługowe czy handlowe powinny
być zlokalizowane maksymalnie w odległości możliwej do pokonania podczas trwającego
kwadrans spaceru czy równie krótkiej przejażdżki rowerem.
Warszawska turystyka nie jest ograniczona jedynie do bezpośredniego odwiedzania
miejsc. Prężnie rozwija się również sektor wycieczek wirtualnych, który swój początek miał
podczas pandemii COVID-19. Technologia jest dużo bardziej dopracowana, a ludzie
odbywają mniej fizycznych podróży niż wcześniej, ze względu na rozszerzenie możliwości
cyfrowych. Muzea czy zabytkowe budynki można zwiedzać poprzez strony internetowe,
gdzie odwiedzający widzi zgromadzone eksponaty, ale nie ma z nimi fizycznego kontaktu.
Pozostałością po pandemii są również roboty humanoidalne, wykorzystywane na różne
sposoby w hotelach i innych obiektach infrastruktury turystycznej. Dbają o czystość, pełnią
rolę kelnerów, zapewniają rozrywkę, meldują klientów, a nawet wcielają się w
przewodników po niewielkich przestrzeniach. W przeszłości roboty budziły wiele
kontrowersji, teraz są szeroko wykorzystywane w sektorze turystyki. Przestrzenie wspólne
w budynkach monitorowane są przez sztuczną inteligencję, a nowe budownictwo jest
przestronniejsze. W przypadku wybuchu kolejnej epidemii ryzyko zamknięcia obiektów
noclegowych jest niewielkie ze względu na wykorzystywaną technologię ograniczającą
kontakt między ludźmi - systemy monitorowania pozwalają dbać o odpowiedni dystans
społeczny, a obsługa w nagłym wypadku może być w 80% zastąpiona inteligentnymi
robotami.
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POWRÓT DO NATURY
SCENARIUSZ 2 - AKTYWNOŚĆ

W 2030 roku bardziej niż kiedykolwiek doceniamy bycie aktywnym, dbanie o swoje
zdrowie i możliwość korzystania ze świeżego powietrza. Starzejące się społeczeństwo
wyznaje zasadę “aktywnego starzenia”. Termin ten, mimo że został wprowadzony w latach
60. XX wieku, aktualnie rozkwita na nowo, a negatywne stereotypy dotyczące starości
odeszły w zapomnienie. Aktywne starzenie to, według definicji WHO z 2002 r., proces
optymalizacji szans związanych ze zdrowiem, uczestnictwem i bezpieczeństwem, mający
na celu poprawę jakości życia osób starszych (www.aps.who.int, dostęp: 18.09.2021).
Warszawa wpisuje się w paradygmaty wspomnianego hasła i umożliwia, zarówno
lokalnym jak i przyjezdnym gościom, produktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.
Turystykę można uprawiać przez całe życie, a emerytura to świetny czas na realizację pasji
i długo odkładanych marzeń, na co dowodem jest stale rosnąca w Warszawie liczba
odwiedzających w wieku emerytalnym.
Rozwój turystyki jest ściśle związany ze środowiskiem przyrodniczym. Do niedawna
działalność sektora turystycznego paradoksalnie powodowała szkody środowiskowe,
jednak dzięki ograniczeniu transportu, powszechnemu wykorzystaniu odnawialnych
źródeł energii, gospodarce cyrkularnej oraz większej świadomości społecznej w 2030 r.
udało się w dużej mierze zatrzymać negatywne oddziaływania. Aktualnie powrót do
natury jest hasłem promującym miasto. Nawet w centrum jest dużo zieleni, a to za sprawą
wertykalnych ogrodów i zielonych dachów.
Wycieczki
o
charakterze
sportowo-rekreacyjnym
cieszą
się
szczególnym
zainteresowaniem. W ramach aktywnego zwiedzania, promowane są wyjazdy w obszary
zielone i do miejsc o nieprzekształconej przyrodzie. Technologia smart towarzyszy nam na
co dzień, dlatego turyści po zwiedzeniu najważniejszych atrakcji chętnie spędzają czas w
licznych parkach miejskich. Robią pikniki, grają w golfa czy siatkówkę, korzystają z siłowni
plenerowych i jeżdżą na rowerze (wygodne i bezpieczne ścieżki rowerowe są prawie
wszędzie), a gdy robi się chłodniej spacerują szlakami edukacyjnymi (wiele dawnych ulic
to teraz arterie dla pieszych, co sprzyja spacerom) i aktywnie spędzają czas. Częstym
widokiem są wielopokoleniowe rodziny, które wspólnie poznają Warszawę. Odpowiadając
na potrzeby ludzi w ostatnich kilku latach oferta aktywności w stolicy znacznie się
poszerzyła i teraz każdy znajdzie coś dla siebie. Dodatkowo miejsce w każdym obiekcie
sportowym można wcześniej zarezerwować online.
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TURYSTYKA SZYTA NA MIARĘ
SCENARIUSZ 3 - INDYWIDUALIZM

Rynek turystyczny jest nieustannie badany i analizowany, aby dopasować się do potrzeb
różnorodnych klientów. Najważniejsze potrzeby turystów są jednak stosunkowo podobne.
Pogłębiona analiza trendów dotyczących turystyki wśród seniorów przeprowadzona przez
W. Alejziaka pokazała, że najistotniejsze dla osób starszych są m.in.: jakość oraz wygoda i
bezpieczeństwo, łatwy i szybki transport, a także dostępność produktów dla osób
podróżujących w pojedynkę. Ogólne oczekiwania seniorów w dużej mierze pokrywają się z
oczekiwaniami przeciętnego turysty z każdej innej grupy wiekowej. Oferta turystyczna
Warszawy w 2030 r., oprócz zaspokojenia najważniejszych wymagań i potrzeb, traktuje
turystykę jako szansę na przekazanie wyjątkowych i niepowtarzalnych doświadczeń, które
na długo zostaną odwiedzającym w pamięci.
Starzenie się społeczeństwa istotnie oddziałuje na sektor turystyczny i poza wymaganiami
pierwszej potrzeby, ten rodzaj turystów, ze względu na np. trudność w poruszaniu się,
może posiadać również bardziej sprecyzowane oczekiwania, jak wspomniane w
scenariuszu pierwszym odpowiednie dostosowanie obiektu czy usytuowanie miejsca
noclegowego w spokojnej i cichej okolicy. Każda grupa społeczna ma również swoje
specyficzne wymagania, które mogą znacząco wpłynąć na postrzeganie wybranej
destynacji, dlatego myślenie o turystyce w 2030 r. to indywidualnie myślenie o kliencie,
bez wykluczeń oraz wprowadzanie różnorodnych ofert turystycznych.
Sektor turystyczny w Warszawie w 2030 r. posiada wszechstronną ofertę, przeznaczoną
zarówno dla odwiedzających miasto grup, rodzin, par, jak i osób samotnych w każdym
wieku. Stworzone zostało kilkanaście tras zwiedzania, które każdy może dobrać
indywidualnie w zależności od zainteresowań. Turyści podróżujący pojedynczo chętnie
korzystają z audioprzewodników w dedykowanej aplikacji. Warszawa jest oceniana jako
miasto wyjątkowo bezpieczne, dlatego często jest obierana jako kierunek indywidualnych
podróży. Wszechobecna technologia oraz otwarci i przyjaźni mieszkańcy dodatkowo
wzmacniają poczucie bezpieczeństwa. Warszawskie atrakcje zyskują uznanie. Rekordy
popularności biją takie miejsca jak Stare Miasto, Łazienki Królewskie, Pałac Kultury i Nauki,
Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego i Zamek Królewski oraz
Muzeum Polin. Zaangażowanie lokalnej społeczności pozytywnie wpływa na ofertę oraz
funkcjonowanie miasta.
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AUTENTYCZNE WRAŻENIA
SCENARIUSZ 4 - LOKALNOŚĆ

Wychodząc naprzeciw wymaganiom turystów w Warszawie wdrażana jest idea turystyki
bez pośpiechu (ang. slow tourism). Ten rodzaj turystyki cechuje się wydłużeniem czasu
podróży i wysoką jakością świadczonych usług. Warszawa, mimo statusu największego i
najprężniej rozwijającego się miasta w Polsce, oferuje turystom spokój i autentyczne
przeżycia. W dużej mierze składa się na to trend bycia aktywnym, zieleń miejska oraz
zaangażowani mieszkańcy. Oferta ta jest wyjątkowo dobrze postrzegana przez
odwiedzających i przyciąga wielu turystów, którzy chętnie powracają do miasta.
Przyjezdni szukają w stolicy nowych, autentycznych wrażeń. Chcą dogłębnie poznać
kulturę i obcować z mieszkańcami podczas lokalnych wydarzeń. Turystyka sprzyja
kontaktom międzykulturowym, na czym zyskują obie strony. Ludność lokalna staje się
coraz bardziej otwarta i tolerancyjna. Strategia turystyczna Warszawy działa zgodnie z
zasadą “turystyka bez konfliktów”, a nowoczesne technologie minimalizują zjawisko
masowego ruchu turystycznego, dzięki czemu nieporozumienia na linii mieszkańcy turyści prawie nigdy nie występują.
Coraz lepiej funkcjonuje schemat miasta 15-minutowego z samowystarczalnymi centrami
lokalnymi. Wzrasta znaczenie produktów lokalnych i regionalnych. Mieszkańcy chętnie
wspierają małe, rodzinne przedsiębiorstwa, które są w niewielkiej odległości od ich
domów, a żeby dotrzeć na miejsce wystarczy krótki spacer lub przejażdżka rowerem.
Turyści chętnie korzystają z miejsc noclegowych poza centrum miasta i idąc śladem
lokalnej społeczności odkrywają miejscowe wyroby i usługi. Przy wielu domach
mieszkańców Warszawy są niewielkie ogródki. Ci, którzy nie mogą sobie pozwolić na
własne warzywa, korzystają z owoców pracy pobliskich rolników. Większa świadomość
zdrowotna i środowiskowa przyczyniła się do rozpowszechnienia ekologicznej uprawy
zlokalizowanej na zapleczu miasta. Żywność jest kluczowym elementem konsumpcji
turystycznej. Wiele hoteli i restauracji korzysta z lokalnych wyrobów. Turyści bardzo to
cenią i podczas zwiedzania miasta zwracają uwagę czy dany obiekt spełnia wymogi
certyfikacji BREEAM, a restauracja posiada certyfikat o korzystaniu z produktów
pochodzących z upraw ekologicznych.
Zainwestowane w ostatnich latach środki w promocję miasta przyniosły efekty Warszawska Syrenka stała się ikoną miasta i symbolem kobiecej siły. Turyści chętnie
poznają jej historię.
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Podsumowanie
Warszawa, biorąc pod uwagę drzemiący w niej potencjał społeczny oraz gospodarczy, ma
przed sobą bardzo atrakcyjną wizję przyszłości. Z analizy trendów rozwoju wynika, że
polityka miejska oraz działania lokalnych społeczności, są podstawą do wykreowania
bezpiecznej przyszłości dla następnych pokoleń. Zgodnie z trendami i zasadami
zrównoważonego rozwoju Warszawa powinna skupić się na źródłach energii odnawialnej,
ekologicznych rozwiązaniach oraz tworzeniu oferty turystycznej bazującej na emocjach i
wyjątkowych doświadczeniach turystów, które sprawią, że chętniej powrócą oni do stolicy
Polski. Należy przekierować turystykę na prawdziwie zrównoważoną i odporną, a tym
samym gotową na przyszłość, która stale się zmienia i codziennie przynosi nowe
wyzwania.
Nowoczene technologie grają ważną rolę w zaspokajaniu podstawowych potrzeb
informacyjnych i konsumenckich turystów, a jednocześnie pomagają przeciwdziałać
takim zjawiskom jak nagły wzrost zagrożenia sanitarnego czy w perspektywie
długoterminowej - overtourismu. Strategiczne podejście miasta do takich zjawisk
demograficznych jak "aktywne starzenie" pozwala skutecznie zagospodarować nowy,
wysokodochodowy segment turystów. Aby najpełniej wykorzystać ten efekt, zmiany w
sektorze turystycznym następują równolegle ze zmianami w przestrzeni publicznej - w
ramach rozbudowy i unowocześnienia transportu publicznego i pieszego, w obszarach
zielonych czy infrastrukturze dedykowanej osobom aktywnym fizycznie w każdym wieku.
Wraz z rozwojem technologii informacyjnych wzrasta znaczenie produktów lokalnych zarówno po stronie podaży jak i popytu. Nawet niewielkie atrakcje lokalne mogą pozwolić
sobie na dotarcie z informacją o swojej ofercie do coraz bardziej zindywidualizowanych i
głęboko sprofilowanych turystów oraz odwiedzających. Znaczna część wspomnianych tu
trendów społecznych, technologicznych, urbanistycznych i turystycznych wzajemnie się
zazębia i dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu tworzy warunki do zrównoważonej
koegzystencji mieszkańców Warszawy i odwiedzających ją turystów.
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