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WYKAZ nagrodzonych prac magisterskich w konkursie Na Najlepszą 

Pracę Magisterską Teraz Polska Turystyka – edycja 2022. 

 
mgr Aleksandra Werner  
Temat pracy magisterskiej: Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień  
i ograniczeń dla miasta Szczecin na wybranych przykładach  
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, Instytut Gospodarki 
Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej 
 

Streszczenie  
Spośród blisko 8 miliardów ludzi ponad miliard doświadcza jakiegoś rodzaju niepełnosprawności. W 

Unii Europejskiej średnio co 4 obywatel jest osobą z niepełnosprawnością. A tendencja ta będzie się 

nasilać ze względu na rosnący odsetek osób starszych w ogóle społeczeństwa. Turystyka w życiu osób 

z niepełnosprawnościami zajęła ważne miejsce. Jest źródłem nie tylko rozrywki i relaksu ale także 

szeroko pojętej rehabilitacji. Posiada walory terapeutyczne, które pozwalają na odbudowanie wiary w 

swoje siły, akceptację własnych ograniczeń oraz poprawę zdrowia psychicznego. Podróżowanie i 

aktywny wypoczynek stały się swoistym bodźcem wspomagającym proces odnowy oraz niekiedy 

skracającym jego czas trwania. Z tego względu istotne jest dostosowanie środowiska do potrzeb i 

wymagań osób z niepełnosprawnościami. W pracy spróbowano zidentyfikować bariery oraz 

rozwiązania wspomagające turystów z niepełnosprawnościami oraz przeanalizować dostępność bazy 

turystycznej w mieście Szczecin na wybranych przykładach. Wskazano także propozycje działań 

zmierzających do maksymalizacji udogodnień i zminimalizowania lub zlikwidowania istniejących 

ograniczeń. 

 

mgr Natalia Czupryńska 
Temat pracy magisterskiej: Projekt szlaku filmowego „Z Wiedźminem po południowej Polsce” jako 
potencjalny produkt turystyczny 
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Ekonomiczny 
 

Streszczenie 
Głównym celem pracy było zaprojektowanie nowego produktu turystycznego, którym był szlak 

filmowy pt. „Z Wiedźminem po południowej Polsce” oparty na motywie Wiedźmina, Andrzeja 

Sapkowskiego. Autorka pracy posłużyła się oficjalnymi dokumentami instytucji państwowych, aby 

przeanalizować stan infrastruktury województw południowozachodniej Polski oraz sprawdzić, czy 

wybrane tereny wiejskie są odpowiednie do przeprowadzenia przez nie trasy szlaku. Wiosną 2021 

roku, za pomocą portalu Survio, z wykorzystaniem metody sondażu diagnostycznego, została 

przeprowadzona ankieta, aby zbadać zainteresowanie Wiedźminem w Polsce w ujęciu turystycznym. 

Badanie zawierało pytania o czynniki, z których proponowany szlak miałby się składać. Po jego analizie 

dowiedziono, że infrastruktura w kraju jest odpowiednia, polska wieś i tereny zielone mogą zostać 

użyte do stworzenia punktów na szlaku, a motyw Wiedźmina może być wykorzystany do stworzenia 

nowego szlaku filmowego w Polsce. 
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mgr Kamila Maria Gromadzka, Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. 

Temat pracy magisterskiej: Analiza atrakcyjności turystycznej i ocena zaplecza hotelarsko – 

turystycznego Zamościa i jego okolic 

Akademia Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie 
 

Streszczenie 
Tematem pracy jest analiza atrakcyjności turystycznej i ocena zaplecza hotelarsko - turystycznego 
Zamościa i jego okolic. Praca została napisana na podstawie analizy literatury przedmiotu, w tym witryn 
internetowych.  Powstała z myślą o zgłębieniu koncepcji miasta idealnego.   
W pracy podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy Zamość, jako miasto uhonorowane m.in.: 
obecnością na Liście UNESCO jest miastem atrakcyjnym turystycznie? 
W pierwszej części ukazano rys historyczny. Poruszono także zagadnienie szeroko pojętych założeń 
architektoniczno – urbanistycznych, w tym tych dotyczących miasta idealnego. Zaprezentowano 
powiązania miasta z UNESCO i uznania go za Pomnik Historii. W drugiej części omówiono 
zagospodarowanie turystyczne. W trzeciej części dokonano analizy zaplecza hotelarskiego. Rozdział 
czwarty przedstawia wyniki badania ankietowego.  
Całościowo praca stanowi źródło informacji o najważniejszych atrakcjach miasta i gminy Zamość. 
 

 

 

Wykaz wyróżnionych prac magisterskich w konkursie Na Najlepszą 

Pracę Magisterską Teraz Polska Turystyka – edycja 2022. 

 

mgr Natalia Krupka  
Temat pracy magisterskiej: Koncepcja zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego dla obszaru wsi 
Białej w gminie Wieleń  
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych 

Streszczenie 

Celem pracy było stworzenie koncepcji zagospodarowania rekreacyjno-turystycznego obszaru wsi 

Białej w gminie Wieleń oraz terenów okalających wieś, czyli Jeziora Białego i lasów nadleśnictwa 

Krucza. Pracę rozpoczyna prezentacja wyników inwentaryzacji zasobów i walorów turystycznych Białej 

i okolic, które w toku prac użyto do wielowymiarowej analizy porównawczej. Analiza pozwoliła ocenić 

atrakcyjność turystyczną gminy Wieleń na tle pozostałych gmin powiatu. Wynik tego badania wskazuje, 

że gminę Wieleń można opisać jako „średnio atrakcyjną”. W ramach pracy wykorzystano również takie 

metody badawcze, jak wywiad i ankiety internetowe pomagające w głębszym poznaniu badanego 

miejsca. Całość wyników po raz kolejny wykorzystano w analizie SWOT, co pozwoliło poznać rodzaj 

strategii, którą wybrano do tworzenia koncepcji zagospodarowania turystycznego. Strategia „mini-

maxi” skupia się na wykorzystaniu istniejących szans z jednoczesnym dążeniem do minimalizowania 

słabych stron, dlatego projekt koncepcyjny oparto głównie o uzupełnienie braków w infrastrukturze 

turystycznej i wykorzystaniu walorów przyrody (lasu i jeziora). Stworzono projekt ośrodka 

turystycznego „Biały Kruk”, na którego terenie znajduje się pensjonat oraz domki letniskowe.  
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Dodatkowo umiejscowiono tu Centrum Informacyjne i Edukacyjne „Ostoja”, które byłoby pierwszym 

tego typu obiektem w gminie i drugim takim na obszarze Puszczy Noteckiej. Centrum edukacyjne ma 

służyć nie tylko przyjeżdżającym turystom, ale również aktywizować i edukować mieszkańców. 

Ponadto w koncepcji pojawiają się propozycje zagospodarowania kąpieliska w Białej, rozwiązania dla 

uatrakcyjnienia terenów leśnych oraz propozycja wykorzystania narzędzi ICT do promocji wsi. 

 

 

 

mgr Tomasz Święcicki 

Temat pracy magisterskiej: Projekt szlaku architektury modernistycznej dworców linii średnicowej 

w Warszawie 

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, Wydział Turystyki i Rekreacji 

 

Streszczenie 

Składa się z sześciu rozdziałów. Rozdziały 1-3 stanowią przegląd najnowszej literatury, natomiast 

rozdziały 4-6 są dziełem twórczym autora. W rozdziałach 1-3 autor przedstawia opis stylu 

modernistycznego w architekturze na przykładzie Polski oraz historię warszawskiej linii średnicowej. 

W rozdziale czwartym zaprezentowane zostały walory architektoniczne poszczególnych dworców. 

Rozdział piąty to obszerna dokumentacja szlaku, obejmująca jego wyznaczenie i możliwe formy 

zwiedzania. W rozdziale szóstym poruszono problematykę zarządzania i promocji szlaku. W 

opracowaniu tematu wykorzystano dostępną literaturę i strony internetowe a dopełnieniem wielu 

informacji stała się wiedza autora zdobyta podczas pracy przewodnickiej w stolicy. Archiwalne 

fotografie pochodzą z Narodowego Archiwum Cyfrowego, a te współczesne są autorskie. 

 

mgr Weronika Czuchaj 

Temat pracy magisterskiej: Kreowanie marki regionu turystycznego na przykładzie Roztocza  

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa 
 

Streszczenie 

Celem pracy była analiza istoty marketingu terytorialnego i place brandingu, a także prezentacja i 

ocena marki regionu turystycznego, jakim jest Roztocze. W pierwszym rozdziale wyjaśniono 

najważniejsze pojęcia związane z place brandingiem oraz przedstawiono narzędzia wykorzystywane do 

tworzenia marki jednostki terytorialnej. W drugim rozdziale opisano historie i położenie Roztocza, a 

także walory i cechy szczególne tego regionu. W trzecim rozdziale dokonano analizy procesu 

powstawania marki i jej tożsamości, na podstawie strategii marki regionu Roztocze. W ostatnim 

rozdziale, czwartym, przeanalizowano opinie mieszkańców Roztocza i turystów na temat tego regionu. 

Spostrzeżenia grupy badawczej pozyskano z przeprowadzonego badania ankietowego, a także poprzez 

przegląd blogów podróżniczych.  
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mgr Patrycja Zacharewicz 

Temat pracy magisterskiej: ETYCZNE I MORALNE ASPEKTY KSZTAŁTOWANIA KONTROWERSYJNEJ 
OFERTY TURYSTYCZNEJ 
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych 
 

Streszczenie 

Praca magisterska dotyczy pojęcia etyki i moralności w kontekście kształtowania ofert na rynku 

turystycznym. Celem pracy było zbadanie, czy kwestia moralna wykorzystywania ludzi oraz zwierząt 

w turystyce ma odbicie w wyborze destynacji podróżniczych oraz jaka jest świadomość 

społeczeństwa w tym temacie. Rozważania teoretyczne zostały poparte badaniem empirycznym.  

W pierwszej części pracy zostały zawarte podstawowe definicje dotyczące etyki i moralności oraz 

oferty turystycznej. W drugim rozdziale przedstawiona została charakterystyka turystyki 

kontrowersyjnej. Trzecia część pracy dotyczy praktyki wykorzystywania ludzi i zwierząt w branży 

turystycznej. W ostatniej części pracy przenalizowano wyniki badań własnych oraz przedstawiona 

została prognoza dotycząca przyszłości branży turystycznej w odniesieniu do kwestii etyki i 

moralności. 

 
 
mgr Martyna Biernacka 
Temat pracy magisterskiej: TRANSPORT LOTNICZY JAKO DETERMINANTA ROZWOJU TURYSTYKI  

W POLSCE  

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej 
 

Streszczenie  
Celem głównym pracy jest analiza działalności pasażerskiego transportu lotniczego jako jednej z 

głównych determinant wpływających na rozwój turystyki w Polsce wraz ze wskazaniem koniecznych 

dostosowań tej gałęzi transportu do potrzeb rynku usług turystycznych. Hipoteza zakłada, iż transport 

lotniczy stanowi czynnik warunkujący wielkość i strukturę ruchu turystycznego oraz rozwój gospodarki 

turystycznej w Polsce. Część teoretyczna pracy odnosi się do zagadnień związanych z transportem oraz 

turystyką. Część badawcza dotyczy oceny wpływu transportu lotniczego na rozwój turystyki w Polsce. 

W części postulatywnej natomiast wskazano możliwości i kierunki rozwoju transportu lotniczego. 

Badanie zostało wykonane za pomocą ilościowej i jakościowej analizy materiału wtórnego. 

Podstawowy materiał badawczy w zakresie wielkości pasażerskiego ruchu lotniczego w Polsce 

stanowiła baza danych ULC, natomiast źródło informacji o wielkości zagranicznego ruchu 

turystycznego przyjazdowego do Polski, liczbie i strukturze turystów zagranicznych oraz wielkości 

poniesionych przez nich wydatków - baza danych GUS oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Dane 

uzupełniono informacjami dotyczącymi działalności portów oraz linii lotniczych, zawartymi na stronach 

internetowych, w raportach branżowych oraz publikacjach związanych z tematyką pasażerskiego 

transportu lotniczego. Całość podjętych analiz, jak również zasadniczy pod względem weryfikacji 

hipotezy dodatni wynik współczynnika korelacji Pearsona (Rp = 0.73), wykazujący silną zależność 

między liczbą turystów zagranicznych przybyłych do Polski transportem lotniczym, a łącznymi 

wpływami dewizowymi z zagranicznej turystyki przyjazdowej, potwierdzają zdecydowany wpływ 

transportu lotniczego na wielkość ruchu turystycznego i rozwój turystyki w Polsce. Można wnioskować, 

że transport lotniczy w największym stopniu kształtuje zagraniczną turystykę przyjazdową do Polski 

warunkując wzrost gospodarki turystycznej kraju. 
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mgr Magdalena Krysicka 

Temat pracy magisterskiej: Projekt wycieczki turystycznej dla grupy młodych Portugalczyków 
poświęconej poznaniu głównych atrakcji  turystycznych Polski 
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Wychowania Fizycznego i Sportu 
 

Streszczenie 

Celem tej pracy jest opracowanie produktu turystycznego, którym jest wycieczka objazdowa 
dla grupy Portugalczyków, zapewniająca poznanie głównych atrakcji turystycznych Polski. 
Praca ma charakter projektowy, co oznacza, że główny nacisk położyłam na stworzenie 
przedsięwzięcia dla konkretnej grupy turystów. Powstał gotowy produkt turystyczny, który 
może być rozwijany i adaptowany dla różnych segmentów. 
Pod względem metodologicznym w kolejności: najpierw (roz.I) zestawiłam kluczowe elementy 
programowania wycieczek w zakresie turystyki przyjazdowej zza granicy, następnie (roz.II) 
opracowałam założenia programowe i organizacyjne mego projektu, w tym trasy, atrakcje, 
wycieczki podzielone na sześć epizodów. Dalej (roz.III) opisałam każdą z 6 wycieczek, a na 
koniec (roz.IV) zbudowałam kosztorys projektu. 
Dodam ważną okoliczność. Praca została zakończona i przyjęta w czerwcu 2021r. Natomiast 
w maju 2022r. ten projekt z grupą Portugalczyków został zrealizowany w praktyce niemal w 
całości, pod moim kierunkiem. Jedynie budżet został przekroczony na skutek inflacji, ale cały 
projekt okazał się sukcesem. 

 
 
mgr Anna Mazurek 
Temat pracy magisterskiej: Możliwości rozwoju turystyki przyrodniczej na terenie Kazimierskiego 
Parku Krajobrazowego 
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii 
 
Streszczenie 
W dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi mieszka na terenach zurbanizowanych, dlatego duża część z 
nich decyduje się na wyjazdy poza miasto w wolnym czasie. Często uprawiają podczas takich podróży 
turystykę przyrodniczą. Jest ona ściśle powiązana ze środowiskiem naturalnym 
i może przyjmować zróżnicowane formy.  
Celem omawianej pracy jest przeanalizowanie możliwości rozwoju turystyki przyrodniczej na terenie 

Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. W pierwszym rozdziale zamieszczono przegląd piśmiennictwa 

dotyczącego terminologii turystyki przyrodniczej oraz jej form. Rozdział drugi zawiera najważniejsze 

informacje o pracy (m.in. cel, hipoteza). Kolejny rozdział poświęcono obszarowi badań, czyli 

Kazimierskiemu PK i jego otulinie. Opisano w nim położenie i topografię badanego terenu, jego 

historię, demografię, klimat, hydrografię, florę i faunę Parku oraz walory turystyczne ze szczególnym 

uwzględnieniem walorów przyrodniczych. W kolejnym rozdziale zaprezentowano część praktyczną, tj. 

wyniki badań własnych zawierających elementy analizy statystycznej. Rozdział piąty to dyskusja, czyli 

zestawienie otrzymanych wyników z podobnymi, opublikowanymi dotychczas przez inne osoby. Na 

końcu znajduje się podsumowanie w formie wniosków. 


