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1. WSTĘP

Turystyka  jest  w  najbogatszych  krajach  świata  jedną  z najbardziej  dynamicznie 

rozwijających się dziedzin ludzkiej aktywności. Jeżeli jako punkt wyjścia dla określenia 

pola  semantycznego  pojęcia  turystyki  przyjmiemy  definicję  Światowej  Organizacji 

Turystyki, to stanie się oczywiste, dlaczego jest to tak szybko i intensywnie rozrastająca 

się gałąź w bogatych państwach, w których bogactwie uczestniczy znacząca, a niekiedy 

po prostu przeważająca część społeczeństwa.    

Turystyka  jest  bowiem zdefiniowana jako:  „Ogół czynności  osób,  które  podróżują  i 

przebywają w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych nie dłużej niż rok bez 

przerwy  poza  swoim codziennym otoczeniem,  z  wyłączeniem wyjazdów,  w których 

głównym  celem  jest  aktywność  zarobkowa  lub  forma  czynnego  wypoczynku  poza 

miejscem  stałego  zamieszkania.“1 Współczesny  świat  zdaje  się  rozwijać  w  dwóch 

przeciwstawnych kierunkach.  Z jednej  strony  mamy do  czynienia  z przyrostem dóbr 

materialnych  i  związanych  z nim  profitów  wśród  bogatej  części  społeczności 

ogólnoświatowej,  a  z drugiej  obserwujemy  postępujące  ubożenie  szerokich  warstw 

biednych społeczeństw większości państw naszego globu. Bogaci obywatele bogatych 

krajów  podróżują  coraz  więcej.  Podróżują,  bo  przecież  muszą  na  coś  wydawać 

zarobione  pieniądze,  podróżują,  bo  tak  nakazuje  współczesny  trend  kulturowy 

„zmuszający“  do  poznawania  „obcego“,  „nieznanego“  w  bezpośrednim  kontakcie  i 

wreszcie – zgodnie z definicją – podróżują, bo wymusza ten fakt wykonywany zawód, w 

ramach którego realizacja  obowiązków pracowniczych oznacza konieczność  ciągłego 

przemieszczania się w celu nawiązywania i podtrzymywania kontaktów handlowych itp. 

Obywatele bogatych społeczeństw „muszą“ uprawiać turystykę, bo dzięki niej wierzą, iż 

udaje  im się  ukoić  skołatane  funkcjonowaniem w warunkach podwyższonego stresu 

nerwy. A zatem turystyka oznacza głównie podróżowanie w nowe, nie poznane dotąd 

miejsca,  ale  nie  tylko.  Turystykę  można  podzielić  na  kilka  gałęzi:  biznesową, 

rekreacyjną,  miejską,  wiejską,  przygraniczną  itd.,  a  jej  rodzajów  jest  co  najmniej 

kilkanaście. Nie jest więc żadną tajemnicą, iż turystyka to w dzisiejszym świecie przede 

wszystkim niezwykle dochodowa gałąź gospodarki. Jadąc zagranicę do krajów ubogich, 

ale z  różnych względów budzących zainteresowanie, bogaci przybysze zostawiają na 

miejscu  przynajmniej  trochę  pieniędzy,  które  pozwalają  jakiejś  części  ubogiej, 

1 http://www.unwto.org/statistics/tsa_in_depth/chapters/ch3-1.htm (tłum. własne) 
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miejscowej  społeczności  podnieść  standard  życia  lub  przynajmniej  zapewnić  sobie 

przetrwanie. Ludzie ubodzy nie uprawiają turystyki. Ten fakt można stwierdzić z pełną 

świadomością i całkowitym przekonaniem, bo przecież w ich życiu nie ma miejsca na 

relaks,  rekreację  czy rozrywkę.  Jeżeli  zmieniają  miejsce pobytu,  to  czynią  to przede 

wszystkim  z powodów  egzystencjalnych,  kiedy  są  zmuszeni  do  podejmowania  się 

różnych  czynności,  zajęć,  by  przetrwać.  A takie  działania  (działania  zarobkowe)  są 

przecież  wyłączone poza obszar semantyczny pojęcia „turystyka“ zgodnie z definicją 

Światowej  Organizacji  Turystyki2.  W  tym  dualnym,  całkowicie  spolaryzowanym 

„układzie sił‘ występuje więc prosty system zależności, który można wyrazić w sposób 

niezwykle prosty (choć też równocześnie uproszczony): Bogaci uprawiają turystykę u 

biednych  lub  odwiedzają  się  nawzajem  (względnie  kierują  się  w  stronę  destynacji 

turystycznych zlokalizowanych na obszarze własnych państw), zaś biedni nie uprawiają 

turystyki  praktycznie  w ogóle.  Jeżeli  turystyka  jest  w przeważającej  mierze  domeną 

ludzi bogatych, to fakt ten oznacza automatycznie powstanie całego systemu narzędzi 

ekonomicznych  wykorzystujących  potencjał  bogatego  sektora  rynku  turystycznego. 

Z branżą  turystyczną  asocjujemy  istnienie  podmiotów  umożliwiających  uprawianie 

turystyki  (przedsiębiorstwa  transportowe,  obiekty  noclegowe),  bogate  zaplecze 

schlebiające wszelakim gustom kulinarnym, obiekty rozrywkowe ubogacające pobyty 

turystyczne,  organizatorów  turystyki  (krajowe  i  zagraniczne  organizacje  turystyczne 

różnego  typu,  biura  podróży itd.),  producentów sprzętu  umożliwiającego uprawianie 

różnego rodzaju odmiany turystyki itd. By określić jak bardzo dochodowy jest przemysł 

turystyczny,  bo  w  takich  kategoriach  można  postrzegać  współczesną  turystykę, 

wystarczy wspomnieć,  iż  dochody z przyjazdu turystów zagranicznych w 10 krajach 

świata, które z tego tytułu osiągnęły największe korzyści finansowe, wyniosły w sumie 

345,  2  mld  dolarów,  co  jest  porównywalne  z wielkością  polskiego  PKB  w  cenach 

bieżących za 2006 rok, który wyniósł wg szacunków 1 046, 6 mld złotych3. Z przyczyn 

czysto ekonomicznych zatem turystyka jest niesłychanie opłacalną gałęzią gospodarki, 

która  może  stanowić  istotny  składnik  dochodów  całej  gospodarki  narodowej.  W 

turystykę  warto więc inwestować,  a najbardziej  opłacalne są  – ze względu na wyżej 

opisane czynniki – jej szczególnie ekskluzywne i kosztowne formy. Jedną z nich jest bez 

wątpienia  amatorskie  narciarstwo  zjazdowe,  które  swój  boom  przeżywało  przede 

wszystkim  w  latach  ubiegłych  minionego  stulecia  (m.  in.  intensywne 

2 Zob.: http://www.unwto.org/statistics/tsa_in_depth/chapters/ch3-1.htm (tłum. własne)
3 Zob.: http://www.stat.gov.pl/gus/45_2953_PLK_HTML.htm
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zagospodarowywanie pod turystykę narciarską francuskiej części Alp), co zaowocowało 

powstaniem  potężnych  ośrodków  narciarskich  z liczonymi  w  sumie  w  tysiącach 

kilometrów trasami narciarskimi w Austrii, Szwajcarii, we Włoszech wspomnianej już 

Francji, by wspomnieć tylko najlepiej zagospodarowane narciarsko kraje. Na zapleczu 

przyprawiających  o  zawrót  głowy  „karuzel  narciarskich“  powstała  olbrzymia 

infrastruktura powiązana (obiekty gastronomiczne, hotelowe, punkty związane z obsługą 

turystów  stacji  narciarskich  [sklepy,  miejsca  rozrywki,  parkingi  etc.]).  Narciarstwo 

zjazdowe jest sportem drogim. Sprzęt, ubiór, opłaty za dostęp do urządzeń wyciągowych 

oraz  droższa  niż  przeciętnie  gastronomia  potrafią  znacząco  przetrzebić  portfele 

miłośników „białego szaleństwa“. 

W  Europie  Zachodniej  i  innych  bogatych  krajach  świata,  gdzie  istnieją  naturalne 

korzystne do uprawiania tej dyscypliny sportu możliwości oraz odpowiednie zaplecze 

techniczne,  poziom zainteresowania zabawą  na dwóch deskach lub snowboardzie na 

śniegu utrzymuje się od lat na zbliżonym poziomie. W Polsce obserwujemy od pewnego 

czasu renesans zainteresowania amatorskim narciarstwem zjazdowym. Otwarcie granic 

oraz znaczny wzrost poziomu życia niewielkiej grupy społeczeństwa (narciarstwo jako 

droga dyscyplina sportu jest i pozostaje w warunkach krajów biedniejszych rozrywką 

zdecydowanie elitarną, więc ów wzrost zamożności niedużej części społeczeństwa ma 

wystarczające przełożenie na wyniki finansowe stacji narciarskich) w ostatnich kilku, 

kilkunastu latach przyczyniły się  do w istotny sposób do powrotu mody na aktywne 

spędzanie wolnego zimowego czasu na dwóch deskach lub snowboardzie. Problem w 

odniesieniu  do  polskich  ośrodków  narciarskich  polega  na  tym,  że  są  najczęściej 

niedofinansowane,  źle  zorganizowane  i  mają  przestarzałą  infrastrukturę.  Obserwując 

poczynania najciekawszych, największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się 

ośrodków narciarskich u naszych południowych sąsiadów (np.: Słowacja: Velka Raca – 

Oscadnica,  Donovaly,  Jasna  –  Chopok;  Czechy:  Spindleruv  Mlyn)  trzeba  z żalem 

przyznać, iż poczynania w tym zakresie w obu krajach są o wiele bardziej przemyślane i 

zaawansowane  niż  w  Polsce.  Skutek  jest  oto  taki,  iż  polscy  narciarze  –  przede 

wszystkim zamieszkujący południowe województwa położone w niewielkiej odległości 

od  granicy  polsko-czeskiej  lub  polsko-słowackiej  wybierają  na  krótkie,  najczęściej 

jednodniowe wyjazdy na narty i snowboard stacje o lepszym poziomie usług na terenie 

Słowacji  lub  Czech.  Dodatkowym elementem kształtującym opinie  i  gusta  są  coraz 

częstsze  wyjazdy  w  Alpy.  Wystarczy  jednorazowy  dłuższy  pobyt  w  którymkolwiek 

z większych ośrodków alpejskich Francji, Włoch, Austrii czy Szwajcarii, by zdać sobie 
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sprawę z przepaści dzielącej polskie stacje od standardu zachodniego. Skutek jest taki, 

że  dysponujący  odpowiednimi  możliwościami  finansowymi  miłośnicy  białego 

szaleństwa z Polski wybierają w zdecydowanej większości miejsca w Alpach na dłuższy 

aktywny wypoczynek zimowy. 

Gestorzy polskich stacji narciarskich stają zatem wobec bardzo poważnych wyzwań, ale 

i dużych szans. Niewykorzystanie tak chłonnego rynku, jakim bez wątpienia jest rynek 

narciarstwa zjazdowego w Polsce, byłoby zaprzepaszczeniem gigantycznej szansy na 

rozwój istotnej składowej sektora turystycznego, który – jak wyżej zostało wspomniane 

–  może  być  znaczącym elementem całej  gospodarki  narodowej  i  w sporym stopniu 

kształtować jej obraz.     

Aby „zaistnieć“ i  „przetrwać“ na tym dynamicznie się  rozwijającym, bardzo dużym, 

otwartym  oraz  wciąż  podlegającym  zmianom  rynku  potrzebna  jest  niewątpliwie 

strategia.  Jest  to  bowiem działanie,  które  m.  in.  umożliwia  sprecyzowanie  różnych 

obszarów  aktywności  prowadzonej  przez  organizację,  pozwala  określić  najbardziej 

dochodowe obszary działalności, przybliża rozumienie potrzeb klientów, ułatwia wybór 

pól  inwestycyjnych  o  najbardziej  dochodowym  charakterze,  kształtuje  możliwość 

doskonalenia zaplecza kadrowego oraz pozwala budować  wizerunek organizacji  oraz 

tworzyć  jej  specyficzną  kulturę.  4 Ze względu na specyfikę  przedsięwzięć  w branży 

narciarskiej  trzeba  pamiętać  o  konieczności  poszukiwania  i  przede  wszystkim 

znajdywania partnerów strategicznych. „Czasem okazuje się, że najbardziej efektywna 

strategia może wymagać znalezienia partnerów strategicznych.“5

W niniejszej  pracy  licencjackiej  Autor  podejmuje  próbę  przedstawienia  możliwości 

rozwoju  ośrodka  narciarskiego  na  przykładzie  stosunkowo  młodej  i  jednej 

z ciekawszych stacji  narciarskich w Polsce,  jaką  jest  „Czarna Góra“ w Siennej  koło 

Stronia  Śląskiego  w  Kotlinie  Kłodzkiej.  Wybór  ten  jest  świadomy i  wynika  przede 

wszystkim  z przekonania  Autora  o  nieprzeciętnej  atrakcyjności  turystycznej  regionu 

Kotliny Kłodzkiej, która w połączeniu z dynamiczną działalnością stacji narciarskiej w 

okresie zimowym może stać się kołem zamachowym dla jego rozwoju. Kotlina Kłodzka 

jest bowiem jednym z najciekawszych obszarów turystycznych Polski, który jedynie w 

znikomym stopniu dyskontuje ten fakt, co m. in. sprawia, iż wciąż pozostaje regionem 

biednym z słabą infrastrukturą i niskim poziomem życia mieszkańców. 
4 Richard Koch: Strategia. Jak opracować i wprowadzić w życie najskuteczniejszą
   strategię. Przewodnik. Kraków 1998, str. 19.
5 Philip Kotler: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa 1999,
   str. 77.
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Autor  podzielił  niniejszą  pracę  na  cztery  zasadnicze  części.  W  części  pierwszej 

przedstawiona  zostaje  ogólna  sytuacja  narciarstwa  zjazdowego  w Polsce  w  różnych 

aspektach,  w rozdziale  drugim przybliżona zostaje  charakterystyka stacji  narciarskiej 

„Czarna Góra“, w części przedostatniej Autor opisuje koncepcje rozwoju regionalnego i 

lokalnego, w kontekst których wpisuje się „Czarna Góra“ oraz podmioty bezpośrednio 

powiązane i  wreszcie w rozdziale ostatnim podjęta zostaje próba usystematyzowania 

najważniejszych  zalet  i  mankamentów  tytułowego  ośrodka  sportów  zimowych  w 

Siennej  oraz  koncepcji  strategicznych  prowadzących  do  szybkiego  i  właściwego 

rozwoju  jego  działalności.  Praca  jest  wzbogacona  o  bogaty  materiał  zdjęciowy 

pochodzący z własnych zbiorów.
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2. Sytuacja narciarstwa zjazdowego w Polsce
2.1. Charakterystyka gości krajowych ośrodków narciarskich6

Przeprowadzone  badania  obrazują,  iż  narciarstwo  zjazdowe  uprawiane  jest  przede 

wszystkim przez mieszkańców województw: mazowieckiego (30,5 %),  śląskiego (25 

%),  małopolskiego (14,5 %) i  dolnośląskiego (9,5 %).  W województwach:  łódzkim, 

zachodniopomorskim,  opolskim,  pomorskim  i  wielkopolskim  liczba  zwolenników 

zjazdów  na  nartach  wynosi  mniej  niż  5  %  w  każdym  z województw,  a  pozostałe 

niewymienione województwa zamieszkuje w sumie ledwie ponad 5 % całej populacji 

polskich  narciarzy  zjazdowych.  Wskaźnik  ten  jest  niezwykle  istotny  dla  ustalenia 

właściwego  profilu  działalności  marketingowej  przez  ośrodek,  bowiem  pozwala 

skierować swe działania na szersze grupy odbiorców. Uwzględnienie dwóch istotnych 

składowych w procesie pozyskiwania klienta dla ośrodka narciarskiego pozwala obrać 

właściwą  strategię  marketingową.  Przeciętny  polski  narciarz  uprawia  narciarstwo  w 

cyklach weekendowych (często jednodniowych) [pierwsza składowa budowy strategii 

marketingowej],  a  czynnikiem  determinującym  wybór  ośrodka  jest  dojazd  [druga 

składowa  budowy  strategii  marketingowej].  W  odniesieniu  do  drugiego  czynnika 

niekoniecznie  odległość  będzie  miała  znaczenie,  ale  szybkość  i  komfort  dotarcia  do 

celu, a więc przede wszystkim jakość dróg prowadzących do ośrodka narciarskiego. 

Narciarze pochodzą w 62 % z miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców, a do głównych 

ośrodków miejskich zamieszkiwanych przez amatorów białego szaleństwa zalicza się: 

Warszawę (22,4 %), Kraków (8,1 %), Katowice (4,7 %), Łódź (2,8 %), Wrocław (2,5 %) 

i  Opole (2,4 %).  Blisko dwie trzecie narciarzy (62 %) są  osobami pozostającymi w 

stałych związkach,  zaś  ponad jedna  trzecia  (38  %)  żyje  samotnie.  Dane określające 

precyzyjnie  miejsce  zamieszkiwania  oraz  stan  rodzinny  pozwalają  na  jeszcze 

dokładniejszy dobór instrumentów strategii marketingowej w pozyskiwaniu klienta. Nie 

bez znaczenia pozostaje również  posiadanie dzieci.  Aż  połowa narciarzy (51 %) jest 

osobami bezdzietnymi, natomiast 44 % osób lubujących się w tej dyscyplinie sportów 

zimowych  wychowuje  jedno  lub  dwoje  dzieci  (odpowiednio:  23  % i  21  %).  44  % 

najstarszych  dzieci  narciarzy  ma  mniej  niż  16  lat  i  aż  54  %  najmłodszych  dzieci 

amatorów białego szaleństwa mieści się w tej grupie wiekowej. Są to dane statystyczne 

6 Informacje umieszczone w niniejszym rozdziale bazują na danych zawartych
   w publikacji Michała Żemły pt. „Narciarstwo zjazdowe w Polsce – dylematy i kierunki
   rozwoju“. Katowice 2005. (materiały konferencyjne) 
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niezwykle  ważne  z punktu  widzenia  podejścia  do  klienta  ośrodka  narciarskiego. 

Większość  podmiotów prowadzących działalność  skierowaną  na pozyskanie klientów 

dla swoich stacji umożliwiających uprawianie narciarstwa zjazdowego traktuje narciarzy 

jako jednostki, względnie pary, nie biorąc pod uwagę aspektu rodzinnego tej dyscypliny 

sportu.  Zastosowanie  działań  ukierunkowanych  na  zachęcenie  całych  rodzin  do 

uprawiania  narciarstwa  może  być  istotną  kartą  przetargową  w  niewątpliwie  będącej 

jeszcze dziś  odległą pieśnią  przyszłości, ale jednak nieuchronną perspektywą zaciętej 

walki ośrodków narciarskich o klienta, która w Polsce będzie przede wszystkim efektem 

bogacenia  się  wąskiej  grupy  społeczeństwa,  która  uprawia  narciarstwo  obecnie  (a 

przecież  jest  to  bardzo  droga dyscyplina  sportu),  oraz  wynikającej  z niego chęci  do 

korzystania  z usług  narciarskich  i  okołonarciarskich  na  najwyższym  poziomie,  na 

którym cena odgrywa wtórną rolę. Istotne znaczenie będzie miał również w przypadku 

Polski  dynamiczny,  już  dziś  stanowiący  potężną  konkurencję,  rozwój  ośrodków 

narciarskich w Czechach i na Słowacji, do których dotarcie trwa niewiele dłużej niż do 

położonych w niewielkiej odległości od granicy polskich ośrodków narciarskich. 

Dość mylącym czynnikiem determinującym rozwój ośrodka narciarskiego jest struktura 

podziału według uprawianej dyscypliny. 85 % gości stacji narciarskich wybiera narty, a 

zaledwie 15 % decyduje się na snowboard. Uznanie tej danej statystycznej za wiążącą 

dla  wyboru  i  budowy  strategii  marketingowej  może  okazać  się  przysłowiowym 

„strzałem kulą w płot“. Nie wolno w przekonaniu Autora zapominać o tym, iż – przy 

założeniu  sprzyjającej  koniunktury  w  gospodarce  polskiej  w  kontekście 

ogólnoświatowym  –  snowboard  jest  dyscypliną  sportową  silnie  związaną  w  relacji 

subkulturowego powinowactwa z muzyką hip-hopową, której głównymi odbiorcami są 

dzisiejsi,  na ogół bardzo zaradni życiowo i często nastawieni na bardzo rozrywkowy 

tryb  życia,  w  którym  prym  wiedzie  przyjemność,  przedstawiciele  młodzieży  i 

wchodzących w poważne życie młodych dorosłych w przedziale wiekowym od 15 do 25 

lat. Ta grupowa wiekowa (i subkulturowa) ma spore szanse, by w niedługim czasie stać 

się jednym z głównych odbiorców usług oferowanych przez ośrodki narciarskie, jeżeli te 

z kolei  dostrzegą  potencjał  tej  grupy  konsumentów  i  przygotują  właściwą  strategię 

marketingową.  W zakresie  umiejętności  struktura  polskich  użytkowników nartostrad 

rozkłada się następująco:

5 % uważa się za profesjonalistów, 18 % twierdzi, że jeździ bardzo dobrze, 44 % uznaje 

się za dobrych użytkowników tras, 23 % określa siebie jako średniozaawansowanych, a 

10  %  stanowią  osoby  początkujące.  Taka  struktura  wymusza  przede  wszystkim 
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konieczność  przeorientowania  z jednej  strony  strategii  marketingowej,  a  z drugiej 

strategii rozwojowo-inwestycyjnej. Jeżeli dwie trzecie korzystających z usług ośrodków 

narciarskich jeździ przynajmniej dobrze, to ten fakt oznacza konieczność przygotowania 

oferty  o  wysokim  stopniu  zaawansowania,  a  więc  przede  wszystkim  budowy 

wymagających  tras,  po  których  zjazd  będzie  dostarczał  niezapomnianych  wrażeń. 

Przyjmując,  iż  w  ankietach,  w  których  pytania  dotyczą  samooceny  własnych 

umiejętności, niezależnie od przypadku (dyscypliny), duża część respondentów zawyża 

swoje wyniki, można założyć, że ok. jedna trzecia polskich narciarzy jeździ przeciętnie, 

bardzo przeciętnie lub dopiero zaczyna swoją przygodę z narciarstwem. Przygotowanie 

dla  tej  grupy  odbiorców  odpowiedniego  pakietu  usług  również  nie  będzie  błędem 

z punktu widzenia strategii marketingowej obliczonej na perspektywiczny, ale pewny i 

gwarantujący rosnące (choć raczej w niewielkim stopniu) przychody. Bardzo ważnym 

czynnikiem  determinującym  przede  wszystkim  zagospodarowanie  otoczenia  ośrodka 

narciarskiego i  wzbogacanie (rozwój) jego infrastruktury otaczającej jest czas pobytu 

narciarza w ośrodku, a także częstotliwość  jego przyjazdów7.  Średnio polski narciarz 

przebywa w którymś z polskich ośrodków narciarskich ponad 5 dni. Jest to czas, który 

trudno  zdyskontować  przez  pryzmat  interesów  podmiotów  powiązanych  pośrednio 

z działalnością  ośrodka narciarskiego.  Prawdziwy amator  zabaw na  białym puchu w 

towarzystwie jednej deski lub dwóch desek średni czas pięciu dniu poświęci głównie na 

jazdę i odpoczynek. Infrastruktura otoczenia powinna być w przekonaniu Autora średnio 

zagęszczona i koncentrować się przede wszystkim na odnowie biologicznej i relaksie 

spychając  zwykłą  rozrywkę  na  drugi  plan,  ale  tak  by  również  osoby  lubiące 

zagospodarowywać towarzysko czas po całodziennej jeździe na nartach / snowboardzie 

czuły się usatysfakcjonowane. O słuszności takiej strategii przekonywać musi również 

fakt, iż ok. 31 % przyjazdów do polskich ośrodków narciarskich to przyjazdy na okres 

zaledwie jednego dnia. Osobną kategorię stanowią pobyty wakacyjne (ferie zimowe), 

które trwają 7 dni (ok. 26 % pobytów) lub 14 dni (ok. 9 % pobytów), dotyczą przede 

wszystkim  turystów  z województw  północnych  i  powinny  stanowić  przesłankę  dla 

tworzenia  osobnej  strategii  marketingowej.  Pozostałe  kategorie  w  rubryce  „długość 

wyjazdów  narciarskich“  nie  są  wiążące  dla  budowania  strategii  rozwoju  ośrodka 

narciarskiego. 

Istotnym  czynnikiem,  który  ośrodki  narciarskie  powinny  uwzględniać  w  planach 

zagospodarowania  przestrzennego  i  założeniach  inwestycyjnych,  jest  rozbudowa 
7 Zob.: Tamże, str. 5.  
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infrastruktury  powiązanej  z główną  działalnością  polegającą  na  zapewnieniu  bogatej 

pod względem ilościowym i przekonywającej jakościowo oferty tras narciarskich. Do tej 

infrastruktury  zaliczyć  należy  przede  wszystkim  bazę  noclegową.  Wyniki  badań 

wskazują, że narciarze wybierają przede wszystkim ofertę tanich miejsc noclegowych, 

względnie  skierowanych  do  średniozamożnego  turysty.  40  %  amatorów  białego 

szaleństwa  wybiera  kwaterę  prywatną,  a  31  %  preferuje  pensjonaty.  Tylko  15  % 

korzystających  z usług  ośrodków  narciarskich  decyduje  się  na  nocleg  w  hotelu,  a 

pozostałe 14 % jest rozwarstwione na grupy uczestników na poziomie od 1 % do 4 %, 

którzy  jako  obiekt  noclegowy  wybierają  dom  wczasowy,  pobyt  u  rodziny  lub 

znajomych, kwaterę agroturystyczną, schronisko lub sanatorium, względnie dysponują 

własnym domem lub mieszkaniem. W grupie 15 % korzystających z usług hoteli sytuują 

się przede  wszystkim  turyści  przyjeżdżający  na  dłużej,  a  więc  głównie  pochodzący 

z województw  północnych.  Głównym  problemem  jest  komunikacja,  gdyż  –  przede 

wszystkim  wskutek  złego  skomunikowania  z ośrodkami  miejskimi,  skąd  dociera  do 

ośrodków  gros  turystów-narciarzy  –  większość  amatorów  jazdy  na  dwóch  deskach 

porusza się własnym samochodem (ok. 80 %). Taki stan rzeczy przekłada się na potężne 

zatory drogowe w okresach zwiększonego natężenia  ruchu narciarskiego (weekendy, 

okres bożonarodzeniowo-sylwestrowy, ferie zimowe) po zamknięciu tras narciarskich 

dla  użytkowników.  Ponieważ  możliwość  kształtowania  sytuacji  w  obszarze 

komunikacyjnym  jest  w  przypadku  organów  kierujących  ośrodkami  narciarskimi  w 

znacznym  stopniu  ograniczona,  wymusza  to  konieczność  zabezpieczania  znacznej 

liczby miejsc parkingowych dla narciarzy. Również w tym zakresie ośrodki narciarskie 

powinny zadbać  o rozwiązania umożliwiające wybrnięcie z impasu komunikacyjnego 

zatoru. Zaskakiwać muszą trzy kolejne elementy „układanki“ marketingowej strategii. 

2.2. Źródła informacji pozyskiwanych przez narciarzy8

Większość  narciarzy  (71  %)  używa internetu  jako  podstawowego źródła  informacji. 

Decydująca jest też  opinia znajomych (aż  72 %!), a równie często wpływ na wybór 

miejsca  zimowego  aktywnego  wypoczynku  na  stoku  mają  dotychczasowe 

doświadczenia.  Oznacza to, że statystyczny polski narciarz preferuje wyjazd do tego 

8 Informacje umieszczone w niniejszym rozdziale bazują na danych zawartych
   w publikacji Michała Żemły pt. „Narciarstwo zjazdowe w Polsce – dylematy i kierunki
   rozwoju“. Katowice 2005. (materiały konferencyjne)  
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samego,  sprawdzonego  i  gwarantującego  jego  zdaniem  wysoki  poziom  świadczeń 

ośrodka  niż  eksperymentowanie  z nowymi  miejscami.  Zdobytymi  podczas 

wcześniejszych  pobytów  w  danym  miejscu  wrażeniami  kieruje  się  58  %  turystów 

narciarskich.  Daleko w tyle  pozostają  tradycyjne  i  –  wydawałoby się  –  sprawdzone 

formy promocji i informacji. 19 % narciarzy czerpie wiedzę z przewodników i map, 17 

% sięga do tradycyjnych kanałów przekazu, a więc prasy, radia i telewizji, 10 % opiera 

się  na  informacjach  pobieranych  z biur  podróży.  Na  trzech  ostatnich  miejscach 

uplasowały się: informacja telefoniczna (6 %), własne doświadczenia z wcześniejszego 

pobytu służbowego (4 %) i targi oraz wystawy (3 %). 

2.3. Ocena krajowych ośrodków narciarskich9

Zaskakiwać  musi  statystyczna  opinia  o  polskich  ośrodkach  narciarskich,  zwłaszcza 

jeżeli  odniesiemy  ją  do  typowo  polskich  przymiotów  charakteru  (tendencje  do 

wyrażania  często  nieuzasadnionego  niezadowolenia,  skłonność  do  narzekania  i 

malkontenctwa)  oraz  faktycznego  poziomu  polskich  ośrodków  narciarskich  w  skali 

względnej  (w  odniesieniu  do  poziomu  rozwoju  najbardziej  dynamicznie  się 

przeobrażających  ośrodków w Czechach  i  na  Słowacji,  nie  wspominając  o  stacjach 

alpejskich w Austrii, Szwajcarii czy we Włoszech lub Francji). Ok. 44 – 45 % polskich 

narciarzy jest zadowolonych z poziomu oferty polskich ośrodków narciarskich, a 24 – 

25 % wyraża nawet bardzo duże zadowolenie. Jako przeciętną ofertę polskich ośrodków 

narciarskich  określa  około  27  –  28  %  narciarzy,  ale  jedynie  4  –  5  %  jest 

niezadowolonych lub bardzo niezadowolonych. Taka sytuacja oznaczać  by mogła,  iż 

polskie  ośrodki  mogłyby  sobie  pozwolić  na  zaprzestanie  jakiejkolwiek  działalności 

restrukturyzacyjnej i poniechanie budowania strategii marketingowej. Byłoby to jednak 

myślenie  błędne,  bowiem  wzrost  zamożności  przeciętnego  narciarza  oraz  stale 

ulepszana  oferta  czeskich  i  słowackich  centrów  sportów  zimowych  położonych  w 

niedużej odległości od granicy z Polską może stanowić w niedługim czasie zagrożenie 

racji bytu dla polskich ośrodków z ekonomicznego punktu widzenia. Dobry omen dla 

rozwoju  narciarstwa  w  Polsce  stanowią  również  preferencje  gości  ośrodków 

narciarskich. Aż połowa z nich zdecydowanie woli spędzać czas wolny w kraju, a ponad 

9 Informacje umieszczone w niniejszym rozdziale bazują na danych zawartych
   w publikacji Michała Żemły pt. „Narciarstwo zjazdowe w Polsce – dylematy i kierunki
   rozwoju“. Katowice 2005. (materiały konferencyjne)
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20 % amatorów białego szaleństwa wybiera polskie centra sportów zimowych „z lekkim 

wskazaniem“.  Na  –  bądź  co  bądź  –  wysoki  poziom  oceny  polskich  ośrodków 

narciarskich wpływa również poziom umiejętności narciarskich. Wyjazdy zagraniczne 

wybierają  przede wszystkim osoby bardzo dobrze jeżdżące,  których jest  stosunkowo 

najmniej,  a  więc  w  najmniejszym  stopniu  ich  opinia  odbija  się  na  ogólnej  ocenie 

ośrodka narciarskiego. 

2.4. Powody wyboru miejsca wyjazdu narciarskiego10

Narciarze, którzy wybierają rodzime destynacje dla realizacji swoich sportowych pasji, 

czynią  to  najczęściej  z powodów  stricte  pragmatycznych.  Ok.  78  %  spośród  nich 

wybiera  polski  ośrodek  narciarski  ze  względu  na  mniejszą  odległość  od  miejsca 

zamieszkania  i  krótszy  czas  dojazdu.  Warto  zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  aż  36  % 

ankietowanych  wybiera  krajową  stację  narciarską  z przyzwyczajenia,  względnie  nie 

potrafi podać przyczyny swojego wyboru. Taka sytuacja stwarza szerokie pole do popisu 

dla  strategów  poszczególnych  centrów  sportów  zimowych  w  Polsce  przy 

przygotowywaniu  oferty  ukierunkowanej  w  znaczącym  stopniu  na  klienta 

niezdecydowanego lub słabo zorientowanego. Dla 31 % wybierających polski ośrodek 

decydująca jest  niższa cena karnetu,  a dla  21 % - co bardzo zaskakuje – gwarancja 

śniegu. Pozostali użytkownicy tras narciarskich w polskich ośrodkach wybierają je ze 

względu na: niższą cenę innych usług i towarów (19 %), chęć poznania nowych miejsc 

(13 %), lepszy standard zakwaterowania (8 %) lub lepszą jakość usług narciarskich (7 

%). 

2.5.  Najważniejsze oczekiwania narciarzy i poziom ich zaspokojenia

2.5.1. Dojazd do ośrodka narciarskiego11

Dla  38  %  korzystających  z oferty  polskich  ośrodków  narciarskich  kryterium 

nieskomplikowanego  i  szybkiego  dojazdu  jest  niezwykle  istotnym  czynnikiem  przy 

wyborze  miejsca  aktywnego  zimowego  wypoczynku  lub  weekendowego  relaksu  na 

stoku narciarskim. 43 % bardzo dobrych narciarzy uważa ten element za bardzo ważny, 

zaś dla 31 % przyjeżdżających w polskie góry turystów z województw północnych nie 

10 Tamże.
11 Tamże.
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jest to kryterium istotne. Zaskakiwać może fakt, iż aż 30 % narciarzy uznaje łatwość 

dojazdu do terenów narciarskich za główny atut ośrodka, a jedynie 10 % postrzega go 

jako podstawowy mankament. 

2.5.2. Przepustowość urządzeń wyciągowych12

Jest  ona  kryterium,  które  odgrywa rolę  stosownie  do  umiejętności  narciarskich.  Dla 

niewiele ponad ¼ narciarzy początkujących ma ona istotne znaczenie, ale już w grupie 

zaawansowanych  41  %  amatorów  białego  szaleństwa  zwraca  dużą  uwagę  na  czas 

oczekiwania  do  wyciągu.  Średnio  dla  co  trzeciego  (32  %)  polskiego  narciarza  jest 

ważne,  jak długo będzie musiał  czekać  w kolejce na kolejny wjazd. Oczekiwanie w 

kolejce  do  wyciągu  uznaje  za  główną  słabość  polskich  ośrodków  51  %  polskich 

narciarzy,  a  jedynie  12  %  postrzega  to  zjawisko  pozytywnie.  Statystyczną  średnią 

zawyża w sposób znaczący Kasprowy Wierch, gdzie przeciętny czas oczekiwania na 

przejazd kolejką wynosi ponad 1 godzinę. Tym samym średni przeciętny czas postoju w 

kolejce do wyciągu w polskim ośrodku narciarskim wynosi 25 minut. Przepustowość 

urządzeń wyciągowych determinuje przede wszystkim sezonowość korzystania z nich. 

Okresy  wolne  od  nauki  i/lub  pracy  charakteryzują  się  wyjątkowym  natłokiem 

użytkowników infrastruktury stacji narciarskich, co prowadzi w efekcie do przeciążenia 

urządzeń  i  znaczącego  spadku  satysfakcji  z aktywnej  formy wypoczynku  na  śniegu. 

Zdaniem korzystających z oferty polskich centrów sportów zimowych natężenie ruchu 

jest uzależnione od godziny (41 % respondentów) oraz dnia tygodnia (38 %). Winą za 

tłok  przy  wyciągach  narciarze  obarczają  także  błędną  politykę  cenową  ośrodków 

narciarskich,  wskutek  której  nie  występuje  dostateczne  zróżnicowanie  cen  (32  % 

ankietowanych). Jako przyczynę powstawania wielominutowych kolejek do wyciągów 

korzystający z nich podają również wiek narciarzy (30 %) i sezon (22 %). 

12 Tamże.
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2.5.3. Pewność śniegu i przygotowanie tras narciarskich13

Oba czynniki  są  istotne  mniej  więcej  dla  jednej  trzeciej  polskich narciarzy (33 % - 

pewność  śniegu,  31  %  -  przygotowanie  tras).  Ze  względu  na  uwarunkowania 

geologiczne i klimatologiczne polskie ośrodki narciarskie na znajdują się w większości 

na obszarach o dużej pewności opadów śniegowych, nawet w okresie intensywnej zimy. 

Stąd jedynie 16 % badanych uznało ten składnik oceny całkowitej ośrodka za główny 

atut  polskich  centrów  sportów.  Respondenci  okazali  się  jednak  wyjątkowo  łaskawi 

wskazując  niepewność  pokrywy śnieżnej  jako główną słabość  ośrodków narciarskich 

jedynie w 6 % przypadków. O wiele bardziej krytyczni niż wobec kaprysów aury są 

polscy narciarze w ocenie przygotowania tras. Za główny atut ośrodków uważa je 27 % 

ankietowanych, zaś za główną słabość 15 % osób indagowanych o opinię. Użytkownicy 

nartostrad o najwyższym poziomie umiejętności są bardziej wymagający, co wyraża się 

22  %  odsetkiem  narzekających  na  preparację  stoków  przeznaczonych  do  jazdy  na 

dwóch deskach lub snowboardzie. Ważną składową w przygotowaniu tras narciarskich 

stanowi infrastruktura umożliwiająca ich przygotowanie oraz sztuczne naśnieżanie w 

przypadku  niedoborów  naturalnych.  Statystycznie  pokrywa  śnieżna  64  %  stoków 

polskich ośrodków może być sztucznie uzupełniana, z czego 60 % na całej długości. W 

45 % polskich stacji narciarskich istnieje możliwość sztucznego naśnieżania wszystkich 

tras. 

2.5.4. Różnorodność i duża ilość tras narciarskich14

Wbrew oczekiwaniom czynnik ten nie jest ważny dla dużej części klientów polskich 

stacji narciarskich. Jedynie co piąty ankietowany uznaje za istotne, jak różnorodne są 

nartostrady  w  danym  ośrodku  i  czy  jest  ich  dostatecznie  duża  ilość.  Tyle  samo 

respondentów uważa ten element za ważną kartę przetargową, a jedynie 10 % twierdzi, 

iż jest to główny mankament polskich centrów sportów zimowych. 

13 Tamże.
14 Tamże.
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2.5.5. Cena15 

Na zbliżonym poziomie znajdują się opinie odwiedzających polskie ośrodki narciarskie 

w  kontekście  atrakcyjności  cenowej  (lub  jej  braku).  Dla  12  %  narciarzy  cena  jest 

głównym  atutem  w  polskich  ośrodkach  narciarskich,  a  dla  18  %  stanowi  główny 

mankament. Poszczególne ośrodki zostały ocenione podobnie. Duża część ośrodków nie 

wykorzystuje właściwie strategii cenowej i nie korzysta z różnych form kształtowania 

oferty  cenowej,  która  w  przypadku  stacji  narciarskiej  daje  szerokie  możliwości. 

Wymienić można w tym miejscu karnety czasowe (korzystne w przypadku niewielkiego 

natężenia ruchu na trasach i przy małych kolejkach do wyciągów), karnety punktowe 

(stosowane w sytuacji dużego natężenia ruchu i przy dużych kolejkach do wyciągów), 

bilety łączone (umożliwiają  jazdę  na nartach w dwu lub więcej ośrodkach mających 

różnych właścicieli), bilety wielokrotne oraz bilety jednorazowe. Cena może stać się w 

najbliższym czasie główną kartą przetargową w walce polskich ośrodków narciarskich 

z zagraniczną  konkurencją,  oczywiście  pod  warunkiem  zapewnienia  zbliżonych 

jakościowo usług.

2.5.6. Bezpieczeństwo16

Zapewnienie użytkownikom poczucia bezpieczeństwa będzie w nadchodzącym czasie 

jednym  z ważniejszych  elementów  składowych  oferty  stacji  narciarskich.  Rosnąca 

liczba  gości  oraz  zmieniająca  się  na  coraz  lepszą  infrastruktura  będą  sprzyjały 

zwiększaniu się chętnych do szusowania po polskich stokach, co będzie miało bardzo 

duży  wpływ  na  znaczenie  bezpieczeństwa.  Tym  samym  istotnej  i  jak  najszybszej 

zmianie musi ulec obecna sytuacja, w której ok. 42 % gmin narciarskich nie posiada w 

ogóle placówki GOPR-u, a sezonowo są one zakładane jedynie w 35 % gmin, w których 

znajdują się stacje narciarskiej. Tylko na terenie 15 % gmin narciarskich znajdują się 

punkty  GOPR-u  na  stałe.  W  obliczu  rosnącej  liczby  użytkowników  infrastruktury 

ośrodków narciarskich konieczna jest zmiana sytuacji, bowiem narciarstwo jest sportem 

niesłychanie urazowym i brak odpowiedniego zaplecza ratunkowego może stać się w 

wielu wypadkach kryzysowych (kilka wypadków na trasie podczas trudnych warunków 

atmosferycznych) przyczyną  tragedii  oraz poważnych problemów dla ośrodka natury 

15 Tamże.
16 Tamże.
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prawnej.

2.5.7. Infrastruktura wyciągowa polskich ośrodków narciarskich17

Zaplecze techniczne polskich stacji narciarskich pozostawia bardzo wiele do życzenia. 

Wynika to z faktu, iż przede wszystkim większość urządzeń wyciągowych pochodzi z 

„minionej epoki“ (często z lat 70-tych, np. Szczyrk lub Korbielów), a same ośrodki nie 

generują dostatecznie dużych przychodów, by intensywnie zadbać o modernizację bazy 

oraz zakup nowoczesnego i  niezbędnego sprzętu dla utrzymania wysokiego poziomu 

usług  oraz  zapewnienia  konkurencyjności  na  coraz  trudniejszym  rynku.  Stąd  w 

wynikach badań opinii jedynie 9 % ankietowanych turystów uznało zaplecze techniczne 

ośrodków za  ich  główny  atut,  a  prawie  jedna  piąta  (19  %)  wyraziła  zdecydowanie 

negatywny pogląd na temat wyciągów w polskich ośrodkach narciarskich widząc w nich 

główną słabość. Statystycznie przypada na jedną stację narciarską 3,6 wyciągu, z czego 

zaledwie  0,6  stanowi  kolej  linowa.  Jedynie  39  %  ośrodków  dysponuje  własnymi 

kolejami linowymi. Tym samym przepustowość wyciągów wynosi średnio 2 980 osób / 

h.  Skala  planowanych  inwestycji  dobrze  wróży  przede  wszystkim  ośrodkom  w 

Sudetach,  gdzie  włodarze  ośrodków  narciarskich  zamierzają  poczynić  największe 

nakłady  na  rozwój  infrastruktury  technicznej.  Najmniej  pieniędzy  ma  być 

zainwestowanych w tatrzańskie centra sportów zimowych. Statystycznie  ponad połowa 

ośrodków  planuje  budowę  nowych  wyciągów  (52  %),  z czego  aż  30  %  zamierza 

zainstalować kolej linową.

2.5.8. Baza noclegowa18

Zaplecze  noclegowe polskich  ośrodków narciarskich  nie  odgrywa specjalnie  dużego 

znaczenia. Jedynie 10 % osób ankietowanych uznało tę kwestię za istotną. Oczekiwania 

gości są różne w zależności od miejsca zamieszkania oraz miejsca pobytu. Różnice są 

jednak niewielkie. 13 % zwracających sporą uwagę na miejsca zakwaterowania w czasie 

wojaży  narciarskich  stanowią  słabiej  jeżdżący,  zaś  16  %  tych,  dla  których  miejsce 

noclegu  odgrywa  rolę,  przyjeżdża  z centralnej  Polski.  Goście  Beskidu  Śląskiego  są 

mniej  wymagający,  natomiast  amatorzy  szusowania  na  dwóch  deskach  lub 

17 Tamże.
18 Tamże.
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snowboardzie  wybierający  Zakopane  oczekują  zaplecza  noclegowa  na  dobrym 

poziomie. Jeżeli chodzi o same ośrodki narciarskie w Polsce, to około połowa z nich 

prowadzi własne obiekty hotelowe, w tym 14 % dysponuje więcej niż jednym tego typu 

obiektem. ¼  przedsiębiorstw oferujących rozrywkę  i  aktywny wypoczynek w postaci 

zjazdów po specjalnie przygotowanych stokach zamierza podjąć działania zmierzające 

do realizacji inwestycji hotelowych. Baza noclegowa może stać się w niedługim czasie 

jednym z czynników decydujących o wygranej w grze o klienta długoterminowego dla 

stacji narciarskich. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują,  iż największą wagę  – 

choć  nie  jest  to  główny determinant  –  do miejsca zakwaterowania w trakcie pobytu 

narciarskiego przywiązują goście z centralnej i północnej Polski. 

2.6. Elementy budowy strategii ośrodka narciarskiego

„Ośrodek  narciarski  jest  geograficzną,  ekonomiczną  i  społeczną  jednostką  złożoną 

z przedsiębiorstw,  organizacji,  aktywności,  obszarów  i  urządzeń  mających  służyć 

zaspokojeniu specyficznych potrzeb narciarzy“.19

Oferty  ośrodka  narciarskiego  nie  tworzy  jedynie  sam  ośrodek.  Myślenie  w  takich 

kategoriach  skazuje  właścicieli  (właściciela)  danego  centrum  sportów  zimowych  na 

porażkę, zarówno organizacyjną jak i przede wszystkim ekonomiczną. Poza gestorem 

ośrodka jako  podmioty bezpośrednio lub pośrednio  uczestniczące  w kreowaniu jego 

wizerunku i budowaniu produktu turystycznego, w tym przypadku złożonego produktu 

narciarskiego,  wymienić  należy  bezwzględnie20:  innych  usługodawców,  lokalną  i 

regionalną administrację oraz system prawny na poziomie państwa.

19 Arvid Flagestad and Christine C. Hope: Strategic Success in Winter Sports Destinations: a
   Sustainable Value Creation Perspective. W: Tourism Management, 22 (5) z 2001 roku, str. 445
   461. (za M. Żemła…)

20 Zob.: Michał Żemła: „Narciarstwo zjazdowe w Polsce – dylematy i kierunki
   rozwoju“. Katowice 2005. (materiały konferencyjne)
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2.6.1. Obiekty noclegowe i gastronomiczne21

Są one nieodzowną składową oferty ośrodka narciarskiego. Stwierdzeniem trywialnym 

dla każdego narciarza jest powiedzenie, że nie jest możliwe bezustanne kilkugodzinne 

pokonywanie zjazdów (przy założeniu minimalnych kolejek do wyciągów) na nartach 

bez  odpoczynku,  w  trakcie  którego  można  się  posilić  lub  uzupełnić  płyny.  Wysoki 

poziom  usług  gastronomicznych  jest  czynnikiem  bardzo  istotnym  w  przyciąganiu 

klientów  do  ośrodka  narciarskiego,  ale  przede  wszystkim  przy  zatrzymywaniu 

dotychczasowych gości i zachęcaniu ich do powrotu do ośrodka. Jeżeli chodzi o bazę 

noclegową,  to  może  ona  być  bardzo  ważnym  składnikiem  sukcesu  ekonomicznego 

ośrodka  narciarskiego.  Jeżeli  przyjmiemy  założenie,  iż  klient  długoterminowy  jest 

priorytetem  w  strategii  rozwoju  ośrodka,  to  oczywiste  staje  się  w  tym  momencie 

zapewnienie  mu  oczekiwanego  przez  niego  zaplecza  noclegowego.  Nie  ulega 

wątpliwości,  iż  błędem  jest  tworzenie  bazy  noclegowej  tylko  w  jednej  kategorii, 

względnie  bardzo  nieurozmaiconej.  Jej  struktura  powinna odzwierciedlać  zamożność 

klientów odwiedzających na dłużej stację narciarską. 

2.6.2. Usługi okołonarciarskie22

Nie  bez  znaczenia  pozostaje  poziom  świadczonych  na  miejscu  przez  podmioty 

bezpośrednio  podlegające  gestorowi  stacji  lub  z nim  związane  w  zakresie  serwisu 

sprzętu narciarskiego oraz wszelkiego rodzaju kursów. Oferta w tym względzie również 

powinna być ściśle związana z rodzajem klienta odwiedzającego dany ośrodek sportów 

zimowych. Klient mniej zamożny, ale przybywający na dłużej, rzadziej będzie korzystał 

z usług  typu  wypożyczalnia  czy  serwis  sprzętu.  Podobnie  kwestia  będzie  się 

przedstawiała w odniesieniu do kursów, których oferta powinna być szczególnie bogata i 

urozmaicona, jeżeli ośrodek odwiedzają osoby zamożne, a więc skore do korzystania 

z oferty powiązanej z głównym nurtem prowadzonej przez stację działalności. 

21 Zob.: Michał Żemła: „Narciarstwo zjazdowe w Polsce – dylematy i kierunki
   rozwoju“. Katowice 2005. (materiały konferencyjne)
22 Tamże.
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2.6.3. Apres-ski23

Ośrodek  nie  ma  co  liczyć  na  duże  obroty,  jeżeli  zdecydowana  większość 

odwiedzających go turystów to narciarze jednodniowi, a tacy będą przeważali, jeśli po 

godzinie  16  (przeciętna   pora  zamykania  wyciągów)  nie  będą  mieli  możliwości 

skorzystania z innych form rekreacji i rozrywki w pobliżu ośrodka. Na poziom zaplecza 

„apres-ski“  właściciele  stacji  narciarskich  nie  mają  już  specjalnie  dużego  wpływu, 

bowiem  rzadko  są  oni  równocześnie  właścicielami  innych  obiektów  o  charakterze 

rekreacyjno-rozrywkowym  w  bezpośredniej  bliskości  stacji  narciarskiej.  Włodarze 

centrów  sportów  zimowych  powinni  jednak  nawiązywać  bliższą  współpracę 

z oferentami  usług  zapewniających  przyjemne  podsumowanie  udanego  narciarskiego 

dnia. Oferty powiązane, w ramach których klient odnosi konkretne korzyści w postaci 

dodatkowych  świadczeń  lub  zniżek,  mogą  w  widoczny  sposób  podnieść  obroty 

podmiotów uczestniczących w takich programach. 

2.6.4. Administracja lokalna24

Jej  rola  jest  bardzo  ważna  w  budowaniu  właściwej  strategii  rozwoju  ośrodka 

narciarskiego. Władze lokalne powinny mieć  świadomość,  względnie jak najszybciej 

zdać sobie sprawę, iż istnienie ośrodka narciarskiego na obszarze, którym zarządzają, 

nie  jest  przeszkodą  w  realizowaniu  zamierzeń,  ale  przy  właściwym  podejściu  ma 

wszelkie  szanse  po  temu,  by  stać  się  kołem  zamachowym  dla  rozwoju  całego 

administrowanego  obszaru.  W  ramach  powszechnie  obowiązujących  mechanizmów 

ekonomicznych ośrodek narciarski tworzy wraz z otaczającymi go w bliższym i dalszym 

planie  składowymi  powiązanymi  system  naczyń  połączonych.  Właściwe  decyzje 

administracji lokalnej odnośnie ośrodka narciarskiego i wykorzystania jego potencjału 

mogą  stać  się  przesłanką  dla  rozwoju  całego  administrowanego  terytorium  oraz 

zamieszkującej je społeczności. 

23 Tamże.
24 Tamże.
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2.6.5. Właściciele gruntów25

Wobec  braku  rozwiązań  prawnych  na  szczeblu  administracji  państwowej,  które 

stanowiłyby o ograniczonym prawie do dysponowania gruntami ziemskimi położonymi 

w miejscowościach  górskich  o  charakterze  turystycznym,  czerpiących swoje  główne 

dochody  z uprawiania  przez  przyjezdnych  narciarstwa  w  czasie  opadów  śniegu 

umożliwiających uprawianie na odpowiednich terenach,  w tym będących własnością 

prywatną,  zjazdów  lub  biegów  narciarskich,  konieczne  jest  prowadzenie  przez 

właścicieli ośrodków narciarskich, ale także władze lokalne, polityki uzmysławiającej 

prywatnym właścicielom gruntów możliwości, jakie stwarza istnienie na danym terenie 

stacji narciarskiej oraz przedstawiania profitów, jakie mogą stać się ich udziałem oraz 

proponowanie  konkretnych działań  będących ukierunkowanymi na  wspólny interes  i 

wspólną korzyść finansową. 

2.6.6. Mieszkańcy miejscowości26

Osoby  zamieszkujące  miejscowość  o  charakterze  narciarskim  powinny  aktywnie 

uczestniczyć  w  budowaniu  wizji  miejsca,  w  którym  wszystkie  podmioty  (stacja 

narciarska, podmioty powiązane bezpośrednio i pośrednio, władze etc.) zorientowane są 

na  wspólny  cel,  którym  jest  kreowanie  nowoczesnego  produktu  turystycznego. 

Mieszkańcom powinny zostać  zaproponowane  konkretne  rozwiązania,  dzięki  którym 

będą  mogli  zarobić  dodatkowe  pieniądze  na  odwiedzających  ich  miejscowość 

narciarzach  (pomoc  przy  otwarciu  własnej  działalności  hotelowo[agroturystyka]-

gastronomicznej, preferencyjne kredyty, specjalne programy lojalnościowe etc.).

Niezbędne  przy  realizacji  celów  przez  ośrodek  narciarski  jest  zachowanie  zasady 

zrównoważonego  rozwoju.  Nie  wolno  zapominać,  iż  stacja  narciarska  działa  w 

warunkach szczególnie wrażliwych społecznie, bowiem zarówno członkowie lokalnej 

społeczności jak i wszelkiego typu organizacje pożytku społecznego, przede wszystkim 

o charakterze ekologicznym, mogą postrzegać działalność ośrodka jako szkodliwą lub 

co najmniej  uciążliwą.  Stąd główny cel  przyświecający  włodarzom centrów sportów 

zimowych, a więc realizowanie zysku ekonomicznego przy użyciu dostępnych środków 

25 Tamże.
26 Tamże.
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i metod, powinien równocześnie wpływać korzystnie na funkcjonowanie miejscowości, 

na obszarze której funkcjonuje stacje, oraz stanowić potencjalne źródło zysków również 

dla mieszkańców. Jest to możliwe między innymi dzięki powstawaniu nowych miejsc 

pracy  dzięki  prężnemu rozwojowi  ośrodka  w  sektorze  usług  okołonarciarskich  oraz 

wzrostowi cen gruntów wskutek poprawy wizerunku miejscowości jak i jego kreowaniu 

jako miejsca niezwykle atrakcyjnego pod względem turystycznym. Ważne są również 

minimalizacja ewentualnych strat społecznych oraz strat ekologicznych. Jedne i drugie 

mogą wystąpić, a w zasadzie są trudne do uniknięcia na skutek intensywnej eksploatacji 

walorów  krajobrazowych  na  terenie  ośrodka  i  miejsca,  na  obszarze  której  stacja 

narciarska się  znajduje, oraz wzrostu natężenia ruchu turystycznego, który może być 

uciążliwy  dla  członków  lokalnej  społeczności  ceniących  sobie  ciszę  i  czerpiących 

szczególną radość z uroków przyrodniczych miejscowości. 

Niezbędne dla realizacji celu w postaci stworzenia produktu ośrodka narciarskiego o 

wysokiej jakości staje się tym samym współdziałanie wszystkich współuczestniczących 

w  jego  tworzeniu  (bezpośrednio  i  pośrednio)  stron.  W  przypadku  polskich  stacji 

narciarskich  często  widoczny  jest  brak  zrozumienia  pomiędzy  poszczególnymi 

podmiotami  współtworzącymi  produkt  narciarski.  Gestorzy  ośrodków  nierzadko 

lekceważą  lokalną  społeczność  i  współpracę  z samorządem  oraz  organizacjami 

społecznymi, a z drugiej strony brakuje równie często zrozumienia dla możliwości, jakie 

niesie  ze  sobą  rozbudowa  zaplecza  ośrodka  narciarskiego  dla  terytorium  daleko 

wykraczającego poza trasy narciarskie zawiadywane przez właścicieli stacji.
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3. Struktura ośrodka narciarskiego CZARNA GÓRA S. A.27

Pełna  i  oficjalna  nazwa  położonego  w  Kotlinie  Kłodzkiej  ośrodka  narciarskiego,  o 

którego strategii  rozwoju  traktuje  niniejsza  praca  licencjacka,  brzmi:  „Czarna  Góra“ 

Spółka Akcyjna. Siedziba przedsiębiorstwa mieści się we wsi Sienna (pod numerem 4), 

która administracyjnie przynależy do pobliskiego Stronia Śląskiego. 

Rejestracja Spółki została dokonana w dniu 28 lutego 2002 roku wraz z zamieszczeniem 

właściwego wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu (IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 

wpisu: 0000095948). 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 430 600 złotych i jest podzielony na 194 306 akcji 

o wartości nominalnej 100 złotych każda. Niewielka część akcji objęta została aportem 

(679  tysięcy  złotych)  w  postaci  infrastruktury  wyposażenia  ośrodka.  183  254  akcje 

dzierży w swoich rękach będąca akcjonariuszem większościowym Agencja Rozwoju 

Przemysłu  S.  A.  (ilość  posiadanych  akcji  odpowiada  ok.  94,  312  %  kapitału 

zakładowego). Pozostałe niecałe 5, 688 % akcji są własnością inwestorów prywatnych 

oraz gminy Stronie Śląskie. 

Według stanu z kwietnia 2006 roku w skład dwuosobowego Zarządu Spółki wchodzą: 

pan Mirosław Krzysztof Szozda (prezes) oraz pan Marek Stolarski (wiceprezes). Radę 

Nadzorczą Spółki tworzy pięć osób i są to: pani Monika Cichobłazińska, pani Alicja 

Kruk, pani Joanna Lewandowicz, pan Janusz Budzanowski oraz pan Janusz Lignarski. 

Samodzielnym prokurentem jest pani Alicja Szymańska. 

Działalność  Spółki  obejmuje  zgodnie  z wpisem  do  Krajowego  Rejestru  Sądowego 

cztery obszary, którymi są: 

1. „budowa i eksploatacja ośrodków narciarskich i wypoczynkowych

      oraz prowadzenie z tym związanej działalności promocyjnej,

      handlowej i marketingowej (w tym eksport i import);

27 Zob.: „Biznes Plan. Czarna Góra S. A. część opisowa, wersja z kwietnia 
    kwietnia 2006 roku.“, str. 3-4.
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2. budowa, eksploatacja i serwis linowych oraz prowadzenie z tym

    związanej działalności promocyjnej, handlowej i marketingowej (w

    tym eksport i import);

3. działalność gastronomiczna, hotelarska i handlowa w zakresie

    obsługi ruchu turystycznego oraz prowadzenie z tym związanej

    działalności promocyjnej, handlowej i marketingowej (w tym eksport i

    import);

4. wytwarzanie podzespołów urządzeń i sprzętu związanego

    z uprawianiem turystyki i rekreacją oraz prowadzenie z tym związanej

    działalności promocyjnej, handlowej i marketingowej (w tym eksport I

    import).“28

3.1. Charakterystyka Spółki

3.1.1. Historia Spółki29

Ośrodek Czarna Góra S. A. zawdzięcza swe powstanie koncepcji, która swe początki 

bierze w połowie lat osiemdziesiątych minionego stulecia, a której przyświecała przede 

wszystkim  idea  powołania  do  życia  konglomeratu  uprawiania  sportów  zimowych 

dorównującego  pod  każdym  względem,  przede  wszystkim  zaś  popularności, 

Zakopanemu.  Kamieniem  węgielnym  pod  budowę  „Czarnej  Góry“  była  akceptacja 

przez  władzę  gminy  Stronie  Śląskie  idei  utworzenia  ośrodka  narciarskiego  na  jej 

obszarze  administracyjnym.  Cezurą  określającą  rozpoczęcie  prac  koncepcyjnych 

związanych  z powstaniem  ośrodka  był  maj  1995  roku,  kiedy  rozpoczęły  się 

poszukiwania  podmiotów  zainteresowanych  uczestnictwem  w  realizacji  zamierzenia 

budowy infrastruktury narciarskiej w masywie Śnieżnika oraz podjęto pierwsze starania 

zmierzające  do  stworzenia  przemyślanej  i  trwałej  koncepcji  realizacji  inwestycji.  W 

wyniku wyżej  wymienionych działań  w grudniu tego samego roku powstała  Spółka 

Akcyjna „Czarna Góra“, której siedziba mieściła się w Stroniu Śląskim. Pierwsze sześć 

miesięcy następnego roku poświecono na opracowanie zaplecza dokumentacyjnego pod 

budowę przyszłego ośrodka, wybór firm parających się handlem infrastrukturą dla stacji 

28 Biznes Plan. Czarna Góra S. A., część opisowa, wersja z kwietnia 2006 roku, str. 4.
29 Tamże, str. 5
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narciarskich  (wyciągi,  armatki  śnieżne  itp.)  oraz  wyznaczenie  tras  zjazdowych.  Do 

końca roku powstał pierwszy wyciąg, a po nim kolejne dwa oraz uruchomiono karuzelę 

narciarską.  W 1997 roku Spółka poczyniła  kolejne  inwestycje,  do  których  należały: 

zakup pierwszego ratraka  oraz  uruchomienie  odcinków kolejnych tras  zjazdowych  i 

obsługujących  je  urządzeń  wyciągowych.  „Czarna  Góra“  została  otwarta  przed 

rozpoczęciem sezonu zimowego 1997 / 98, a w niespełna rok później dopełnione zostały 

formalności  umożliwiające  podjęcie  eksploatacji  wyciągu krzesełkowego.  W kolejny 

sezon (98 /  99) Spółka weszła już  z zapleczem infrastrukturalnym w postaci  sześciu 

wyciągów oraz narciarskiej karuzeli. Pod koniec 1999 roku uruchomione zostały kolejne 

trzy urządzenia wyciągowe oraz oddano do użytku parking.  Według obecnego stanu 

ośrodek  narciarski  „Czarna  Góra“  dysponuje  dziewięcioma  wyciągami,  sześcioma 

trasami narciarskimi, systemem sztucznego naśnieżania oraz parkingiem o pojemności 

tysiąca  miejsc  dla  samochodów  osobowych.  Na  dwóch  nartostradach  możliwe  jest 

przeprowadzanie  międzynarodowych  zawodów  narciarskich  dzięki  przyznaniu 

homologacji FIS (Międzynarodowej Federacji Narciarskiej) . Ponadto na terenie ośrodka 

zlokalizowane są: hotel wraz z restauracją, punkty małej gastronomii oraz szkoły nauki 

jazdy na nartach i wypożyczalnie sprzętu narciarskiego. 

3.1.2. Szczegółowa charakterystyka Spółki oraz jej najbliższego otoczenia30

Spółka Akcyjna „Czarna Góra“ jest właścicielem następujących urządzeń wyciągowych 

stanowiących  jej  podstawowe  i  najważniejsze  zaplecze  techniczne  działalności 

usługowo-turystycznej:

- wyciąg krzesełkowy dwuosobowy (KL) o dł. 1 367 m,

- wyciąg narciarski (F1) o dł. 370 m,

- wyciąg narciarski (F2) o dł. 371 m,  

- wyciąg narciarski (P1) o dł. 213 m,  

- wyciąg narciarski (P2) o dł. 250 m,  

- wyciąg narciarski (P3) o dł. 180 m,  

- wyciąg narciarski (S) o dł. 157 m,  

- wyciąg narciarski (H1) o dł. 1 114 m,  

- wyciąg narciarski (H2) o dł. 868 m.
30 Tamże, str. 7.
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Łączna długość urządzeń wyciągowych wynosi 4, 89 km.

W skład  kompleksu  wchodzi  sześć  tras  narciarskich,  które  prezentują  się  od  strony 

technicznej następująco:

- trasa A o dł. 1 600 m i wysokim stopniu trudności, 

- trasa B (Małyszówka) o dł. 1 680 m i średnim stopniu trudności,

- trasa C o dł. 1 200 m i średnim stopniu trudności,

- trasa D o dł. 1 220 m i średnim stopniu trudności,

- trasa E o dł. 980 m i wysokim stopniu trudności,

- trasa F o dł. 950 m i wysokim stopniu trudności.

Pozostałe  składowe  infrastruktury  „Czarnej  Góry“  tworzą:  system  sztucznego 

naśnieżania dla ok. 4 km tras narciarskich, pola narciarskie, karuzela narciarska będąca 

miejscem nauki jazdy na nartach najmłodszych adeptów sztuki pod nadzorem specjalnie 

przygotowanych instruktorów,  ratraki,  skutery śnieżne,  kasy  biletowe wyposażone w 

elektroniczny  system  sprzedaży,  stacja  GOPR,  punkt  medyczny  z lądowiskiem  dla 

helikoptera, hotel z restauracją oraz punkty małej gastronomii i toalety.

Atrakcyjność ośrodka determinuje również otoczenie Spółki Akcyjnej „Czarnej Góry“, 

które  stanowi  jej  niezwykle  istotny  element  składowy.  Czarna  Góra  wznosi  się  na 

wysokość 1 205 m n.p.m. i jest niezwykle przyciągającym uwagę szczytem w masywie 

Śnieżnika,  z którego  rozciąga  się  przepiękna  panorama  Kotliny  Kłodzkiej  wraz 

z przylegającymi  pasmami  górskimi.  Do  najbardziej  znanych  atrakcji  turystycznych 

ściągających  przybyszów  w  te  niezwykłej  urody  okolice  należą  m.in.:  Jaskinia 

Niedźwiedzia  w  pobliskim  Kletnie,  wodospad  Wilczki,  XVII-wieczne  miasteczko 

Bolesławów,  zabytkowa  kopalnia  w  Złotym  Stoku  oraz  zabytki  w  Kłodzku,  Lądku 

Zdroju i Bystrzycy Kłodzkiej.

Nie bez znaczenia dla atrakcyjności turystycznej ośrodka narciarskiego pozostaje jego 

usytuowanie i otaczająca sieć komunikacyjna. W przypadku „Czarnej Góry“ występuje 

sytuacja,  o  której  jednoznaczną  ocenę  jest  trudno.  W skali  Polski  skomunikowanie 

ośrodka  jest  dobre.  Przyjąć  bowiem  należy,  iż  zdecydowana  większość  amatorów 

„białego szaleństwa“ należy do grupy ludzi  dobrze sytuowanych, w związku z czym 

odległość dzielącą ich miejsce zamieszkania od wybranego terenu przygotowanego pod 
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uprawianie sportów zimowych pokonują przy użyciu własnych środków transportu, tj. 

najczęściej samochodów osobowych. 

3.2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Spółki Akcyjnej „Czarna Góra“

3.2.1. Przychody31

Ze względu na charakter prowadzonej przez każdy ośrodek narciarski działalności gros 

wpływów generowanych jest  w sezonie zimowym. Maksymalny czas trwania sezonu 

narciarskiego obejmuje  okres  od  połowy grudnia do  połowy kwietnia  następującego 

roku.  Przychody  uzyskiwane  w  tym  okresie  pochodzą  ze  sprzedaży  karnetów  na 

przewóz  urządzeniami  wyciągowymi  na  obszarze  stacji  narciarskiej  i  stanowią  w 

przypadku  „Czarnej  Góry“  około  80  % przychodów przedsiębiorstwa  z całego  roku 

działalności.

W sezonach zimowych od jesieni 2002 roku sytuacja ulega systematycznej poprawie, co 

obrazuje poniższe tabelaryczne zestawienie.

Wyszczególnienie 2002 / 03 2003 / 04 2004 / 05

Dni otwarcia ośrodka 123 92 101
Ilość sprzedanych biletów 83 551 91 746 92 060
Przychody ze sprzedanych biletów 2 640 268 3 156 234 3 671 588
Średnia cena biletów 32 34 40
Ilość sprzedanych biletów na dzień 679 997 911
Przychody  ze  sprzedanych  biletów  na 

dzień

21 466 34 307 36 352

Tabela 1: Porównanie sezonów 2002/03, 2003/04 i 2004/05 w ośrodku „Czarna Góra”

Wynika z niego, iż  „Czarna Góra“ zwiększa z każdym rokiem działalności całkowitą 

ilość  sprzedawanych  sezonowo  biletów  na  korzystanie  z urządzeń  wyciągowych  i 

generuje  przez  to  większe  przychody,  nawet  jeżeli  ośrodek  jest  otwarty  krótko  w 

porównaniu z pozostałymi do porównania okresami (p. Tabela 1).

Sezon letni jest sezonem częściowo „martwym“, ponieważ źródła wpływów ograniczają 

się jedynie do: eksploatacji kolei krzesełkowej, dzierżawy gruntów i infrastruktury na 

cele  działalności  gastronomicznej,  pobierania  opłat  za  parkowanie  pojazdów  w 

miejscach  wyznaczonych  i  sprzedaży  towarów  (przede  wszystkim  papierosy  i 

31 Tamże, str. 8.
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upominki). Dodatkowym źródłem przychodów są dotacje, które rozlicza się w czasie, 

oraz  odsetki  od  zdeponowanych  przez  Spółkę  nadwyżek  wypracowanych  środków 

pieniężnych.  Wpływy  uzyskiwanie  z tytułu  wyżej  wymienionej  działalności  nie 

wystarczają  na pokrycie kosztów bieżących, a nadmienić  trzeba, iż  w sezonie letnim 

dokonywane  są  wszelkiego  typu  konieczne  prace  o  charakterze  konserwacyjno-

naprawczym.  Ponadto  w  sezonie  letnim  realizowane  są  zaplanowane  uprzednio 

inwestycje, które stanowią bardzo dużą część kosztów Spółki. Wyniki osiągane przez 

„Czarną  Górę“ po stronie przychodów ocenić  należy bardzo pozytywnie, bowiem na 

przestrzeni zaledwie dwóch lat Spółka zanotowała ich wzrost o ponad 63 % (p. Tabela 

2).

PRZYCHODY „CZARNEJ GÓRY“ S. A. W LATACH 2003-2005 [zł]

Przychody Spółki 2003 2004 2005
Przychody ze sprzedaży 3 001 473 3 713 902 4 857 021
Pozostałe przychody operacyjne 27 567 20 633 52 375
Przychody finansowe 105 583 346 373 203 937
RAZEM 3 134 624 4 080 908 5 113 333
Tabela 2

3.2.2. Koszty32

O wysokości kosztów w przypadku ośrodka narciarskiego „Czarna Góra“ decydują trzy 

najważniejsze  czynniki,  którymi  są:  amortyzacja,  usługi  obce  oraz  wynagrodzenia. 

Najbardziej  istotnym  składnikiem  kosztowym  są  odpisy  amortyzacyjne,  o  których 

wysokości  decyduje  przede  wszystkim  bardzo  duża  wartość  środków  trwałych 

posiadanych  przez  Spółkę  (wyciągi,  infrastruktura  nartostrad  i  parkingu). 

Wynagrodzenia dotyczą 19 osób zatrudnianych na stałe przez Spółkę w ramach umów o 

pracę i stanowią drugą pozycję na liście kosztów „Czarnej Góry“. Wysokie koszty w 

pozycji  usługi  obce  wynikają  z konieczności  zatrudniania  poza  sezonem  zimowym 

dodatkowych  pracowników  dla  przeprowadzenia  dodatkowych  czynności,  wśród 

których  główne  miejsce  zajmuje  konserwacja  i  ewentualny  remont  infrastruktury 

technicznej  ośrodka.  Dokładne  zestawienie  pozycji  kosztowych  przedsiębiorstwa 

ilustruje poniższa tabela (Tabela 3):

32  Tamże, str. 9.
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Koszty działalności operacyjnej          2003            2004         2005

Amortyzacja      838 319         836 959   1 059 672
Zużycie materiałów i energii      321 559         436 684      626 119
Usługi obce      567 064         438 626   1 016 420
Podatki I opłaty      223 716         239 584      312 622
Wynagrodzenia      707 776         898 404      853 345
Ubezpieczenia  społeczne  i  nne 

świadczenia

     162 287         172 329      220 645

Pozostałe koszty rodzajowe      217 369         231 832      198 999
Wartość  sprzedanych  towarów  i 

materiałów

       16 925           25 724        31 878

RAZEM   3 055 015      3 280 143   4 319 699
Tabela 3. Koszty działalności operacyjnej poniesione przez „Czarną Górę“
                 S. A. w latach 2003-2005 [zł]

3.2.3. Wynik finansowy33

Lata  2003  –  2005  obrazują  wyraźnie,  iż  działalność  „Czarnej  Góry“  i  sposób 

zarządzania  finansami  Spółki  przynoszą  coraz  lepsze  wyniki,  czego  efektem  są 

wymierne  efekty  utrwalone  w  składowych  bilansu  przedsiębiorstwa.  O  stale 

poprawiającym się wyniku finansowym decydują przede wszystkim: rosnące przychody 

ze sprzedaży usług, właściwe lokowanie nadwyżek pieniądza, zmniejszenie się obciążeń 

wynikających  z dotychczasowych zobowiązań  wskutek  podpisania  właściwych ugód. 

Dokładne zestawienie wyniku finansowego ilustruje Tabela 4.

        Wynik finansowy            2003          2004         2005
   Zysk/strata na sprzedaży          - 53 541       433 759      537 322
  Zysk/strata z działalności
             operacyjnej

       - 108 538       431 744      540 841

  Zysk/strata z działalności
             gospodarczej

    - 1 312 999         16 522      662 422

          Zysk/strata netto     - 1 312 999       100 650      656 376
 Tabela 4. Wynik finansowy Spółki w latach 2003 – 2005 [zł]

Dla  celów niniejszej  pracy nie  występuje w przekonaniu Autora  potrzeba dokładnej 

analizy  składowych  majątku  Spółki  Akcyjnej  „Czarna  Góra“  oraz  źródeł  jego 

finansowania. Wskazać należałoby jedynie, iż najważniejszą częścią składową majątku 

Spółki są aktywa trwałe, do których należą urządzenia wyciągowe, infrastruktura tras 

33 Tamże, str. 10. 

32



narciarskich i parkingu oraz system sztucznego naśnieżania i ratraki. W zakresie źródeł 

finansowania majątku doszło w Spółce na przestrzeni ostatnich lat do istotnych zmian. 

Od końca 2003 roku kapitał  własny wzrósł  blisko 2,5-krotnie,  czego powodem było 

podwyższenie  kapitału  podstawowego,  a  w  efekcie  potrącenie  obustronnych 

wierzytelności  w  relacjach  z większościowym  udziałowcem  Spółki,  tj.  Agencją 

Rozwoju Przemysłu S. A. 
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4. Regionalne i lokalne plany oraz strategie rozwoju 
4.1. Strategia rozwoju województwa dolnośląskiego

Autorzy Strategii  wychodzą  z założenia,  iż  kilka  czynników charakterystycznych dla 

województwa dolnośląskiego determinuje fakt uznania turystyki za jedną z kluczowych 

dziedzin  działalności.  Tymi  czynnikami  są:  złoża  wód  mineralnych  i  leczniczych, 

walory geograficzno-przyrodnicze oraz bogate dziedzictwo kulturowe.34 

W analizie  SWOT35 wskazano na  słabe strony w dziedzinie  zaplecza  turystycznego, 

wśród których wyróżniono zaniedbane zabytki architektury dolnośląskiej, szczególnie 

zniszczone rezydencje i obiekty pałacowe, które wymagają natychmiastowej renowacji, 

bowiem  ich  obecny  stan  żadną  miarą  nie  może  być  magnesem  przyciągającym 

liczniejsze rzesze turystów. Uwadze analityków nie uszła także fatalna infrastruktura 

sanitariatów będąca bardzo złą wizytówką obszarów turystycznych Dolnego Śląska oraz 

niski  standard  bazy  noclegowo-gastronomicznej  oraz  infrastruktury  turystyczno-

rekreacyjnej  (ibidem).  Za  największy  atut  uznano  bogate  i  zróżnicowane  walory 

krajobrazowe, wśród których wymieniono: rzeźbę terenu, wody powierzchniowe i szatę 

leśną.36 Podkreślone zostały również  walory zabudowy wielu górskich i  podgórskich 

miejscowości wyróżniających się  XIX-wieczną  stylową  architekturą.37 Za szczególnie 

mocne strony uznano aspekty przestrzenne, infrastrukturę i  walory środowiskowe. W 

tym obszarze zwraca uwagę  fakt podkreślenia dostatecznego zaplecza dla uprawiania 

sportów zimowych na terenie województwa dolnośląskiego. 

„Dobre  warunki  naturalne  dla  turystyki  zimowej  z licznymi  ośrodkami  sportów 

zimowych zagospodarowanymi i przystosowanymi dla narciarzy“38 

Atrakcyjną  ofertę  turystyczną  uzupełniają  licznie usytuowane w miastach zabytki,  w 

tym  zabytki  pocysterskie,  występujące  na  obszarach  wartościowych  turystycznie  i 

atrakcyjnych  dla  turystów  zagranicznych  (Karkonosze,  Góry  Bystrzyckie,  Góry 

Izerskie).39 Autorzy  Strategii  podkreślają  również  wagę  i  celowość  rozważenia 

34 Zob.: www.umwd.pl/strategia/strategia_rozwoju_08_03_2006.pdf, str. 7.
35 Tamże, str. 29.
36 Tamże, str. 30.
37 Tamże, str. 30.
38 Tamże, str. 34.
39 Zob.: Tamże, str. 35.
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inwestycji  wykraczających  poza  granice  Polski,  m.  in.  „tworzenia  wspólnych 

transgranicznych  zespołów  turystycznych  (np.  sportów  zimowych  z  Czechami, 

architektury  przysłupowej  z  Niemcami  i  Czechami)  [czy]  transgranicznej  kolei 

turystycznej (…).“40

 

4.2. Program Rozwoju Turystyki dla województwa dolnośląskiego

W  programie  rozwoju  turystyki  dokonano  specyficznego  rozróżnienia  pomiędzy 

walorami specjalistycznymi oraz wypoczynkowymi i krajoznawczymi w turystyce. Do 

walorów turystycznych zaliczono m.  in.  rejony o szczególnym stopniu atrakcyjności 

narciarskiej.41 

W województwie dolnośląskim turyści mają do dyspozycji dużą ilość tras zjazdowych, 

wyciągów  narciarskich,  jak  i  również  tras  narciarstwa  biegowego  oraz  torów 

saneczkowych. Do najatrakcyjniejszych destynacji turystycznych w zimie na obszarze 

województwa dolnośląskiego zalicza się: Karpacz i jego rejon, Szklarską Porębę oraz 

okolicę,  Masyw Śnieżnika, przede wszystkim w okolicach Czarnej Góry, Zieleniec w 

Górach Orlickich oraz Rzeczkę w Górach Sowich. Znane nie tylko w kraju są dwie duże 

imprezy  narciarstwa  biegowego  o  charakterze  masowym.  Są  to:  Bieg  Piastów  w 

Jakuszycach (Karkonosze-Góry Izerskie) oraz Bieg Gwarków (okolice Andrzejówki). 

Najbardziej rozbudowane narciarsko są: Karpacz, Szklarska Poręba, Zieleniec i Sienna. 

Tory saneczkowe znajdują się m. in. w Karpaczu oraz Świeradowie Zdroju.42

Na potrzeby Programu Rozwoju Turystyki województwa dolnośląskiego jego Autorzy 

przeprowadzili  analizę  SWOT dotyczącą  turystyki  narciarskiej.  Jej  wyniki  obrazuje 

tabela nr 5 zamieszczona na następnej stronie.

40 Tamże, str. 36. 
41 http://bip.umwd.pl, str. 36.
42 Tamże, str. 37-38.

42

35

http://bip.umwd.pl/


Tabela 5: Silne i słabe strony turystyki narciarskiej43

Silne strony Słabe strony

! -  Bogate  tradycje  związane  z  
uprawianiem sportów zimowych 
w regionie,

! -  Bogate  i  zróżnicowane 
zaplecze  noclegowo  – 
gastronomiczne,

! -  Stosunkowo  dobra 
infrastruktura,

! - Dobre warunki klimatyczne,
- Bliskość dużych aglomeracji w 
kraju i zagranicą,
-  Przyjazny  charakter  gór  dla 
początkujących

! -  Mała  przepustowość  
urządzeń,

! -  Słaba  dostępność  
komunikacyjna (brak oraz zły  
stan  dróg,  niewystarczająca 
ilość połączeń PKP i PKS),

! - Niewystarczająca promocja i  
informacja turystyczna,

! -  Brak  rozwiązań  
kompleksowych  (wspólne 
skipasy, skibusy),

! -  Brak  wspólnego  systemu 
promocji  z innymi  ośrodkami 
narciarskimi,

! -  Konflikty  z  Parkiem 
Narodowym

Wzrost  zainteresowania turystyką  narciarską  na  całym świecie  może  znakomicie  się 

przełożyć  na  sukces  dolnośląskich  stacji  narciarskich,  które  dysponują  sporym 

potencjałem  oraz  przyzwoitą  infrastrukturą  techniczną.  Aby  uznać,  iż  produkt 

oferowany  przez  sudeckie  ośrodki  narciarskie  jest  kompletny,  konieczne  jest 

przeprowadzenie  inwestycji  mających  na  celu  poprawę  infrastruktury  narciarskiej, 

przede  wszystkim przepustowości  wyciągów.  W pierwszej  kolejności  wskazane  jest 

wykonanie poprawy zaplecza technicznego na obszarach dobrze zagospodarowanych, 

aby  zatrzymać  ekspansję  polskich  turystów.  Autorzy  Programu  podkreślają  także 

konieczność  przeprowadzenia  gruntownych  zmian  w  zakresie  sieci  komunikacyjnej. 

Wskazana zostaje potrzeba doinwestowania komunikacji publicznej, w tym utworzenia 

usługi  skibusów,  oraz  gruntownej  modernizacji  istniejącej  oraz  rozbudowy 

dotychczasowej infastruktury drogowej.  Nieodzowne jest  również  „trzymanie ręki na 

pulsie“  i  pozostawanie  na  bieżąco  w zakresie  zmieniających się  mód  narciarskich  i 

snowboardowych (narciarstwo tourowe, free-skiing etc.). W związku z bardzo często się 

pojawiającymi problemami w zakresie współpracy z włodarzami Parków Narodowych 

oraz  Parków  Krajobrazowych  jak  i  pozostałych  struktur  działających  na  rzecz 

intensywnej  ochrony  absolutnym  priorytetem  pozostaje  wypracowanie  zasad 

współpracy  pomiędzy  nimi  a  lokalnymi  władzami  w  celu  pogodzenia  często 
43 Tamże, str. 144.
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przeciwstawnych interesów. 

W okresie minionym (2004-2006) miały zostać dofinansowane inwestycje wymagające 

nakładu  niewielkich  środków  finansowych,  za  cel  których  miano  obrać  przede 

wszystkim  poprawę  istniejącej  infrastruktury  narciarskiej.  Zaplanowane  zostały 

działania prowadzące do m. in.: „modernizacji wyciągów i kolejek linowych, poprawy 

standardu  nartostrad,  tras  zjazdowych  i  biegowych,  uzupełnienia  infrastruktury 

okołonarciarskiej (parkingi) oraz wytyczenia i utrzymania zimowych tras biegowych po 

szlakach turystycznych na obszarze parków narodowych i krajobrazowych.“ 44

Autorzy  Programu  zwracają  uwagę  na  niesłychanie  ważny,  a  najczęściej  zupełnie 

lekceważony i pomijany przez gestorów polskich stacji narciarskich, problem integracji 

istniejącego  zaplecza  do  uprawiania  turystyki  narciarskiej.  Wyróżnione  zostają  trzy 

obszary  o  szczególnym stopniu  newralgiczności,  które  w  pierwszej  kolejności  będą 

wspierane. Są  to: połączenie tras zjazdowych i biegowych, wprowadzenie wspólnych 

biletów na  wyciągi,  integracja  systemu komunikacyjnego pomiędzy blisko od siebie 

leżącymi  ośrodkami.  Także  działania  o  charakterze  transgranicznym  wymagają 

wsparcia, przede wszystkim zaś otwarcie nowych przejść granicznych dla narciarzy w 

celu połączenia istniejących po obu stronach granicy tras narciarstwa biegowego oraz 

utworzenie  połączeń  komunikacyjnych  między  miejscowościami  o  charakterze 

turystycznym.

Horyzont czasowy dla realizacji poszczególnych zamierzeń został jasno wytyczony, tzn. 

do  roku  2006  miały  zostać  zrealizowane  działania  o  charakterze  rozbudowującym 

istniejącą  infrastrukturę,  natomiast  po  roku 2006  strumień  inwestycyjny  miał  zostać 

skierowany  na  tworzenie  nowego  zaplecza  do  uprawiania  sportów  zimowych.  Dla 

realizacji  szczególnie  wymagającego  drugiego  zadania  Autorzy  Programu  Rozwoju 

Turystyki  wskazują  konieczność  pozyskiwania  kapitału  od  inwestorów  krajowych  i 

zagranicznych  poprzez  przygotowywanie  wysokiej  jakości  dokumentacji  finansowej 

takich  inwestycji,  przede  wszystkim  zawierającej  perspektywę  czasową  zwrotu 

z zainwestowanego  kapitału.  Poza  wspomnianymi  już  działaniami  zmierzającymi  do 

poprawy  infrastruktury  i  komunikacji  w  ośrodkach  narciarskich  wskazane  jest  już 

również  wsparcie  odpowiednimi subsydiami służb odpowiedzialnych za zapewnienie 

bezpieczeństwa  turystom w górach,  a  więc  przede  wszystkim GOPR-u.  W zakresie 

działań  reklamowych  dotacji  wymagają  wszelkie  działania  marketingowe  ze  strony 

ośrodków,  których  celem jest  przyciągnięcie  do  nich  nowych klientów i  utrzymanie 
44 Tamże, str. 180.
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dotychczasowych.45

Tabela 6: Spodziewane efekty46

  Wskaźnik produktu     Wskaźnik rezultatu  Wskaźnik oddziaływania

! Liczba  nowych 
nartostrad,  tras 
zjazdowych  i  tras 
biegowych,

! Liczba  nowych 
wyciągów  i kolejek 
linowych,

! Liczba  powstałych 
nowych  miejsc  do 
uprawiania  turystyki 
narciarskiej.

! Wzrost  liczby  nowych 
nartostrad,  tras 
zjazdowych,  tras 
biegowych,

! Wzrost  liczby 
wyciągów  i  kolejek 
linowych,

! Wzrost  liczby 
zmodernizowanych 
wyciągów  i  kolejek 
linowych.

! Przyciągnięcie 
inwestycji  i kapitału  do 
regionu,

! Wzrost  liczby  osób 
odwiedzających region,

! Wzrost  udziału 
przychodów  z turystyki 
narciarskiej 
w Województwie.

4.3. Plan Rozwoju Lokalnego gminy Stronie Śląskie na lata 2004 – 2006

Bardzo precyzyjny i niezwykle szczegółowy plan rozwoju lokalnego Stronia Śląskiego 

robi  wrażenie  przemyślanego  oraz  dobrze  przygotowanego.  Jednak  w  kontekście 

myślenia  w  kategoriach  zorientowania  na  rozwój  poprzez  uruchomienie  czynności 

zmierzających do dynamicznej  restrukturyzacji  ośrodka narciarskiego „Czarna Góra“ 

PRL (Plan Rozwoju Lokalnego) gminy Stronie Śląskie wydaje się być nieco chybiony. 

Dane liczbowe mówią o tym, iż w 2002 roku z noclegów na obszarze gminy Stronie 

Śląskie skorzystało 4 231 osób, którym udzielono łącznie 19 215 noclegów.47 W samym 

tylko sezonie zimowym 2004 / 05 „Czarną Górę“ odwiedziło 90 tysięcy turystów. Na 

szczególną  uwagę  zasługuje  słabo  rozwinięta  baza  hotelowa,  która  w  2002  roku 

wynosiła zaledwie 242 całoroczne miejsca noclegowe. Miejsc sezonowych, niezależnie 

od  standardu,  było  w  2003  roku  w  dziesięciu  spośród  szesnastu  miejscowości 

należących do Gminy 1 242. Można jedynie próbować wyobrazić sobie, o ile wyższe 

byłyby wpływy właścicieli prywatnych obiektów noclegowych oraz do samego budżetu 

Stronia  Śląskiego,  gdyby  spośród  90  tysięcy  gości  „Czarnej  Góry“  przynajmniej 

niewielka  część  nie  miała  problemu  ze  znalezieniem  noclegu  w  okolicznych 

45 Tamże, str. 190.
46 Tamże, str. 191.
47 Zob.: http://stronie.biuletyn.info.pl/, str. 12.
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miejscowościach, oddalonych o niewielką odległość od stacji narciarskiej i mogła tym 

samym zaplanować  dłuższy pobyt,  względnie przedłużyć  spontanicznie  jednodniowy 

wypad.  Tymczasem w liczącym 132  strony  PRL za  lata  minione  2004  –  06  słowo 

kluczowe  „narciarski“  pojawia  się  dwa  razy48,  przy  okazji  opisywania  zaplecza 

turystycznego Gminy, zaś sama „Czarna Góra“ zaledwie jeden raz, i to nie w kontekście 

turystyczno-sportowym z przełożeniem na ekonomię i gospodarkę całego obszaru wokół 

stacji narciarskiej, ale jako jeden z pracodawców (zatrudniający na stałe 20 osób) zostaje 

wymieniona  w  dziale  3  pt.  „Gospodarka“   w  podpunkcie  3.2. 

„Działalność produkcyjna“.49 Ten  fakt  musi  wskazywać  na  zaskakującą  wręcz 

krótkowzroczność  autorów  Plan  Rozwoju  Lokalnego  gminy  Stronie  Śląskie  i  brak 

umiejętności zrozumienia, jak istotny wpływ na rozwój obszaru lokalnego może mieć 

właściwe wykorzystanie wizerunku ośrodka narciarskiego „Czarna Góra“ i nawiązanie 

ścisłej współpracy z jego włodarzami w celu budowy wspólnej strategii mającej na celu 

zwiększenie  obrotów  przez  przyciągnięcie  większej  liczby  turystów.  Szczegóły 

dotyczące  słabych i  mocnych stron oraz szans  i  zagrożeń  w rozwoju gminy Stronie 

Śląskie  przedstawia  analiza  SWOT poszczególnych obszarów aktywności  samorządu 

lokalnego,  tj.  środowiska  przyrodniczego  i  infrastruktury  technicznej,  społeczeństwa 

oraz gospodarki.50

Hasłowo przedstawiona strategia  na  rzecz  rozwoju  gminy brzmi:  „Stronie  Śląskie  – 

zlokalizowana  na  polsko-czeskim  pograniczu,  w  granicach  Śnieżnickiego  Parku 

Krajobrazowego,  znana  i  gościnna  dolnośląska  gmina,  wyposażona  w  pełen  zakres 

nowoczesnej  infrastruktury  technicznej,  atrakcyjna  jako  ośrodek  o  zrównoważonych 

funkcjach  turystycznych,  usługowych  i  produkcyjnych,  z oryginalnymi  walorami 

wzbogacającymi  ofertę  turystycznego  hrabstwa  Sudetów,  pielęgnująca  bogactwo 

tradycji, gmina zadbana i przyjazna dla wszystkich pokoleń zintegrowanej i aktywnej 

społeczności.“51 

48 Tamże, str. 12, 30.
49 Tamże, str. 38.
50 Tamże, str. 59 – 62.
51 Tamże, str. 63.

39



4.4. Wieloletni Program Inwestycyjny gminy Stronie Śląskie na lata 2005 – 2010

WPI  jest  dokumentem,  który  koncentruje  się  wokół  zupełnie  innych  zagadnień  niż 

turystyka.  Termin  ten  zostaje  wymieniony  w  WPI  zaledwie  jeden  raz  przy  okazji 

wymieniania składowych inwestycji długofalowych, wśród których wymieniono drogę 

turystyczną  Stronie  Śląskie  –  Strachocin  –  Stójków.  Ponadto  Program  nie  zawiera 

żadnych  koncepcji  lub  zadań  do  zrealizowania  w zakresie  turystyki,  a  szczegółowo 

turystyki narciarskiej. 

4.5. Strategia rozwoju gminy Stronie Śląskie

Dokument obejmujący 210 stron wydruku komputerowego został przygotowany przez 

dwudziestoosobowy  zespół  roboczy  ds.  rozwoju  gminy  Stronie  Śląskie  i  przyjęty 

Uchwałą  Rady  Miejskiej  w  Stroniu  Śląskim  8  listopada  2004  roku.  Jego  wyraźną 

przewagę  na  Planem Rozwoju  Lokalnego można  dostrzec  przede  wszystkim w tym 

względzie,  iż  koncentruje  się  w  znacznym  stopniu  na  aspektach  turystycznych 

uwypuklając  atuty  stricte  narciarskie.  Zaplecze  techniczne  dla  amatorów  białego 

szaleństwa zostaje wymienione jako jeden z najważniejszych czynników decydujących 

o  atrakcyjności  turystycznej  Stronia  Śląskiego  i  okolicznych  miejscowości.  Warty 

podkreślenia  jest  fakt  dokonania  szczegółowego  opisu  infrastruktury  narciarskiej 

okolicznych miejscowości. Autorzy Strategii opisu położenie oraz parametry techniczne 

i  zaplecze  rekreacyjne  stacji  w  Nowej  Morawie,  Nowym  Gierałtowie,  Bielicach  i 

Kamienicy. Wszystkie cztery stacje są małe i nie stanowią dla ośrodka „Czarna Góra“ 

jakiejkolwiek  konkurencji.  Ich  największym  „plusem“,  a  jednocześnie  czynnikiem, 

którym  przewyższają  ośrodek  w  Siennej,  jest  posiadanie  sztucznego  oświetlenia 

będących w ich gestii tras narciarskich. „Czarna Góra“ jest opisana bardzo szczegółowo, 

a  podsumowanie  opisu  ośrodka narciarskiego  położonego u  stóp  masywu Śnieżnika 

stanowi  streszczenie  planu  nowego  zagospodarowania  przestrzennego,  które  brzmi 

bardzo  obiecująco  i  pozwala  myśleć  o  powstaniu  naprawdę  dużego  ośrodka 

z nowoczesną  infrastrukturą,  który  zaspokoi  oczekiwania  najbardziej  wybrednych 

amatorów sportów zimowych. 
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„Ponadto  na  etapie  prac  nad  nowym  miejscowym  planem  zagospodarowania 

przestrzennego  planuje  się  wybudowanie  kolejnych  wyciągów  narciarskich  (kolei 

linowych) w relacjach: 

Kletno – Czarna Góra, Kletno – Śnieżnik oraz Kamienica – Śnieżnik.“52 

W Strategii przewija się również ważna, ale często traktowana jako wygodny argument 

contra, zasada zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą „należy promować inwestycje 

turystyczne  i  sportowo-rekreacyjne  oparte  na  koncepcji  ekorozwoju,  harmonijnie 

wpisanego  w  struktury  przyrodnicze,  gospodarcze  oraz  społeczne  regionu.  (…)  Ten 

kierunek (…) zakłada unikanie degradacji walorów przyrodniczych.“53 Autorzy Strategii 

nie reprezentują oczywiście opcji skrajnie proekologicznych, zgodnie z którymi rozwój 

jakiejkolwiek formy narciarstwa zjazdowego oznacza niszczenie i degradację walorów 

przyrodniczych oraz ekosystemów na obszarach,  na których mają  być,  względnie są 

podejmowane działania w zakresie inwestycji w infrastrukturę do uprawiania sportów 

zimowych (budowa wyciągów i kolei linowych, deniwelacja oraz pozostałe prace przy 

przygotowywaniu terenów pod nartostrady, instalacja systemów odwadniających grunty 

oraz  systemów  sztucznego  naśnieżania  etc.),  ale  zakładają,  iż  rozwój  narciarstwa 

zjazdowego  powinien  się  odbywać  z uwzględnieniem  zasobów  przyrodniczo  – 

krajobrazowych gminy Stronie Śląskie.54

W Strategii  stwierdza  się,  iż  „najważniejszym  elementem  struktury  funkcjonalno  – 

przestrzennej  gminy  Stronie  Śląskie  jest  turystyka“.55 Z tego  względu na  szczególną 

uwagę zasługują i położenie nacisku na rzecz rozwoju zasługują m. in. sporty masowe, 

takie jak narciarstwo zjazdowe. 

Autorzy  Strategii  jako  pierwsi  wśród  opisywanych w tej  części  pracy  dokumentach 

przedstawiają koncepcję rozbudowy infrastruktury narciarskiej i proponują następujące, 

zasługujące bez wątpienia na uwagę, rozwiązania: 

„Zachodnia  oraz  południowa część  gminy  mogą  (…)  służyć  jako  miejsce  dla  osób 

wypoczywających  aktywnie,  którym  nie  przeszkadza  rozbudowana  infrastruktura 

sportowo  –  rekreacyjna,  zgiełk  czy  tłok  charakterystyczny  dla  stacji  narciarskich, 

52 http://bip.biuletyn.info.pl/php/pobierz.php3?bip=bip_stron&id_zal=412&id_dok=110, str. 
103.
53 Tamże, str. 163.
54 Tamże, str. 163.
55 Tamże, str. 164.
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szczególnie  w  sezonie  zimowym,  oraz  poszukujących  miejsc  noclegowych  o 

podwyższonym standardzie z wszelkimi dostępnymi wygodami (…). Ofertę tej części 

gminy tworzyłyby dwie duże stacje narciarskie: „Czarna Góra“ oraz „Kamienica“. Do 

rejonu stacji „Czarna Góra“ należałoby zaliczyć wsie: Sienna, Stronie Śląskie Wieś oraz 

Kletno,  natomiast  do  rejonu  stacji  „Kamienica“  wsie:  Stara  Morawa,  Bolesławów, 

Morawa i  Nowa Kamienica.  Dotychczasową,  ubogą  w  stosunku do  „Czarnej  Góry“ 

ofertę stacji „Kamienica“ należałoby poszerzyć o rozbudowę infrastruktury sportowej, 

zwłaszcza na północno-wschodnich stokach Śnieżnika.“56

Koncepcja intensywnej rozbudowy infrastruktury narciarskiej zostaje rozszerzona o plan 

zagospodarowania góry Śnieżnik. Autorzy powołują się w niej na podejmowane już w 

okresie  międzywojennym, a  następnie w latach 70-tych XX wieku próby stworzenia 

koncepcji turystycznego wykorzystania Śnieżnika. Powrót do tego zamysłu uzasadniony 

zostaje  pozytywnym  wpływem  na  dalszy  rozwój  gminy,  ze  szczególnym 

uwzględnieniem  Kamiennej,  Bolesławowa  i  Nowej  Morawy.  W  koncepcję 

wykorzystania naturalnych uwarunkowań  gminy Stronie  Śląskie idealnie  wpisują  się 

trzy elementy planu turystycznego wykorzystania Śnieżnika, którymi są: budowa kolei 

gondolowej z Kamienicy i Kletna, ustanowienia terenów pod zaprojektowanie dalszych 

tras narciarskich oraz stworzenie zaplecza infrastrukturalnego i usługowego w Kletnie i 

Kamienicy.  Autorzy  Strategii  są  świadomi  konfliktów  z podmiotami  administracji 

publicznej oraz organizacjami ekologicznymi w sprawie zagospodarowania Śnieżnika i 

zwracają  uwagę  na  fakt  podobnych  sytuacji  w  innych  polskich  miejscowościach 

górskich  (Zawoja,  Świeradów  itp.),  w  których  udało  się  znaleźć  rozwiązania 

satysfakcjonujące  zarówno  obrońców  ekologii  jak  i  aktywistów  na  rzecz  rozwoju 

danych miejscowości. 

Z punktu widzenia poszerzenia spektrum działalności Stronia Śląskiego jako atrakcyjnej 

destynacji turystycznej celowe, niezwykle trafne i – wydawać by się mogło – oczywiste 

(choć  tak  rzadko  realizowane)  wydają  się  również  koncepcje  stworzenia  systemu 

wszechstronnej promocji turystycznej gminy, w tym opartej o miasta partnerskie oraz 

transgraniczne powiązanie infrastruktury turystycznej (granica z Czechami). W samym 

Stroniu  Śląskim warto  zadbać  jak  najszybciej  o  budowę  parkingów w mieście  oraz 

miejscach  atrakcyjnych  turystycznie  jak  i  reorganizację  ruchu  w  mieście  w  celu 
56 Tamże, str. 165.
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zapewnienia większej drożności i przepustowości na ulicach w godzinach wzmożonego 

ruchu (wg stanu na dziś: otwarcie i zamknięcie wyciągów na „Czarnej Górze“).

4.6. Budżet gminy Stronie Śląskie

Udział  samej  gminy  Stronie  Śląskie  w  kreowaniu  wizerunku  atrakcyjnej  destynacji 

turystycznej  obrazuje  struktura  wydatków  budżetowych  jednostki  administracji 

terenowej. W porównaniu z 2005 rokiem w 2006 roku wzrosły dochody gminy, ale też 

znacznie zwiększyły się jej wydatki, i to z niekorzyścią dla końcowego bilansu, który 

był w 2006 roku ujemny. Wydatki Stronia Śląskiego przewyższyły wpływy do budżetu 

gminy o 162 520 złotych. Dokładną strukturę wpływów i wydatków obrazuje poniższa 

tabela nr 7:

                 2005                   2006
Dochody         13 456 639 zł         15 280 808 zł
Wydatki         12 821 018 zł         15 443 328 zł
Bilans           + 635 621 zł            - 162 520 zł

Suma  wydatków  na  turystykę  w  przeliczeniu  na  jednego  mieszkańca  rośnie 

systematycznie od 2005 roku. W  2003 roku na turystykę przeznaczono 10,38 złotych w 

przeliczeniu na jednego mieszkańca, w roku następnym kwota ta była mniejsza o 2 % i 

wyniosła 10,13 złotych,  by w 2005 roku wzrosnąć  do 15,  51 %, a  więc o 53 % w 

stosunku do roku poprzedniego i  wynieść  w 2006 roku 20,67 złotych,  co oznaczało 

wzrost w stosunku do ubiegłego roku o kolejne 33 %. W dziale powiązanym, a więc w 

zakresie  kultury  fizycznej  i  sportu,  struktura  wydatków  kształtowała  się  w  sposób 

bardzo rozchwiany. W 2003 roku na powyższe cele przeznaczono 60, 86 złotych per 

capita, by w roku kolejnym zwiększyć wielkość środków do kwoty 162,29 złotych, co 

oznaczało wzrost aż o 167 %. W kolejnych latach (2005 i 2006) sumy przeznaczone na 

sport  i  kulturę  fizyczną  wróciły  do  poziomu  zbliżonego  do  2003  roku  i  wyniosły 

odpowiednio: 65, 82 złotych (za 2005 rok) i 63,31 złotych (za 2006 rok). W strukturze 

procentowej oznacza to w zaplanowanych na rok miniony wydatkach zaledwie 1 % na 

turystykę i 3 % na kulturę fizyczną oraz sport.   
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Ekskurs:Zagrożenia dla rozwoju narciarstwa: ekologia

W koncepcjach intensyfikacji  działań  na rzecz modernizacji  i  konserwacji  istniejącej 

infrastruktury  technicznej  polskich  ośrodków  narciarskich  (choć  nie  tylko  polskich) 

trudno pominąć aspekt ekologiczny. Stąd niemal w każdym dokumencie o charakterze 

planu  czy  strategii  rozwoju  turystyki  mowa  o  „zrównoważonym  rozwoju“.  Jednak 

istnieją  organizacje  ekologiczne,  które  nazywają  ową  koncepcję  zwykłym 

zaciemnianiem obrazu i bałamuceniem odbiorcy takiego komunikatu. Niniejszy ekskurs 

przybliża postawy grup ekologicznych zdecydowanie przeciwnych jakiejkolwiek dalszej 

ingerencji człowieka w obszary górskie i poddawaniu ich dalszej transformacji na rzecz 

zaspokojenia wyimaginowanych – ich zdaniem –  potrzeb. 

Autor artykułu zamieszczonego w magazynie ekologicznym Kropla nr 4 z 1999 roku, 

Janusz  Korbel,  określa  narciarstwo  jako  najbardziej  zagrażającą  przyrodzie  Europy 

gałąź  przemysłu,  powołując  się  na  opinię  Komisji  Europejskiej.  57 Autor  odrzuca 

argument  lobby  narciarskiego  twierdzącego,  iż  narciarze  poruszają  się  po  ubitej 

pokrywie śnieżnej i tym samym ich hobby nie ma negatywnego wpływu na przyrodę. 

Jego  zdaniem całe  zaplecze  związane  z uprawianiem turystyki  narciarskiej  wywiera 

niesłychanie  negatywny  wpływ  na  równowagę  w  środowisku  przyrodniczym.  Oto 

amator  białego  szaleństwa  kupuje  drogi,  specjalistyczny  sprzęt,  którego 

wyprodukowanie nie wiąże się  z zaspokojeniem niezbędnych potrzeb życiowych, ale 

pochłania materiały pozyskane od Ziemi, której zasoby – zdaje się sugerować autor – 

ulegają  coraz  większemu  zmniejszeniu.  Realizacja  hobby  narciarskiego  wymaga 

zaplecza wokół góry, na stokach której amator białego szaleństwa będzie się oddawał 

swej  rozrywce,  znaczącą  zaburzającego równowagę  jej  ekosystemów.  Budowa drogi 

dojazdowej  oraz  parkingu,  jak  i  stworzenie  infrastruktury  w  postaci:  wyciągów, 

nartostrad, często sztucznego śniegu oraz zaplecza hotelowo-gastronomicznego wymaga 

nakładu olbrzymich środków finansowych,  użycia  ciężkiego  sprzętu,  trwale  zmienia 

krajobraz, zaburza, a niekiedy nieodwracalnie niszczy lokalne ekosystemy i wreszcie 

pochłania  gigantyczne  ilości  energii.  Budowa  tras  narciarskich  oznacza  wysadzanie 

dynamitem nierówności terenowych, wycinkę drzew i konieczność sztucznego wiązania 

terenu  poprzez  agresywną  ingerencję  całkowicie  wytrąconego  ze  stanu  równowagi. 

Utrwalenie  pokrywy śnieżnej  zalega  dłużej,  przez  co  skraca  się  okres  wegetacji.  W 

57 Zob.: Janusz Korbel: Białe szaleństwo. W: Kropla. magazyn ekologiczny, nr 4/99.
    http://www.eko.org.pl/kropla/20/biale.htm.
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konsekwencji zwiększa się ryzyko powodziowe, bowiem zmniejszona zostaje chłonność 

gruntów stanowiących  trasy  narciarskie. Ekspansja  narciarstwa  i  zwiększająca  się  – 

podobnie jak w wielu innych dziedzinach – konieczność poszerzania gamy produktów 

stanowią  dodatkowe  zagrożenie.  Hałas  powstający  w  godzinach  otwarcia  ośrodków 

narciarskich  wynika  z eksploatacji  urządzeń,  głośnego  zachowania  użytkowników 

nartostrad, ruchu samochodowego i instalacji urządzeń nagłośnieniowych, nie tylko w 

punktach gastronomii czy hotelach położonych na stokach, ale na nich samym w celu 

„uprzyjemnienia“ zjazdów narciarzom i snowboardzistom. Takie działania dodatkowo 

niszczą przyrodę negatywnie oddziałując na funkcjonowanie w pobliżu egzystujących 

gatunków zwierząt. Korbel odrzuca w swoim artykule możliwość pogodzenia interesów 

obu grup, tj. obrońców przyrody i czynnie uprawiających sporty zimowe turystów. Jego 

zdaniem nie  może  być  mowy o  działaniu  w ramach zasady  tzw.  „zrównoważonego 

rozwoju“, bo takie pojęcie jest czystą fikcją. Za najgorsze i najbardziej szkodliwe Autor 

uważa  propagowanie  postaw  jego  zdaniem  wrogich  wobec  przyrody  przez  środki 

masowego przekazu, które zamiast edukować i kreować postawy proekologiczne, kreują 

klimat zamierającego poczucia wrażliwości, współczucia i potrzeby działania na rzecz 

prawa  do  istnienia  wszystkich  istot,  a  nie  tylko  człowieka  z jego  coraz  bardziej 

wydumanymi  zachciankami.  Jako  podsumowanie  może  służyć  cytat  z niniejszego 

artykułu, który roztacza apokaliptyczną wizję degradacji przyrody górskiej w naszym 

kraju: „W najbardziej  sprzyjającym roku sezon narciarski trwa w Polsce 4 miesiące, 

najczęściej jednak dni nadające się do uprawiania narciarstwa ograniczają się w sezonie 

do jednego miesiąca. W związku z ocieplaniem się klimatu i anomaliami pogodowymi 

należy się  liczyć  z tym, że sezon narciarski  będzie coraz krótszy i  trzeba go będzie 

sztucznie przedłużać sypiąc sztuczny śnieg. W końcu jednak sporty zimowe w polskich 

górach  będą  zamierały.  Pozostanie  po  nich  bezpowrotnie  zdewastowany  krajobraz  i 

zaśmiecone zbocza.“

W  działaniach  na  rzecz  rozwoju  infrastruktury  narciarskiej  i  intensyfikacji 

zagospodarowania gór warto rozważyć i ten głos w dyskusji.
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5. Strategia rozwoju ośrodka narciarskiego „Czarna Góra“ 
5.1. „Czarna Góra“ S. A. i stacje stanowiące bezpośrednią konkurencję58

Dla  ośrodka  narciarskiego  na  Czarnej  Górze  w  Siennej  największą  konkurencję 

stanowią  największe  i  najbliżej  położone  stacje  do  uprawiania  sportów  zimowych 

usytuowane  w  Sudetach.   Do  najbardziej  znaczących  konkurentów  zaliczyć  należy 

tłumnie odwiedzany Karpacz,  gdzie mieści  się  największa stacja  „Kopa – Karpacz“, 

Szklarską Porębę z ośrodkiem „Ski – Arena Szrenica“ wyposażonym w najdłuższy w 

Polsce system sztucznego naśnieżania oraz mogący się pochwalić najdłuższą sztucznie 

oświetloną trasą o długości 1 500 m, w dalszej kolejności Zieleniec, w którym dzięki 

mikroklimatowi pokrywa śnieżna może się utrzymywać nawet do 150 dni. Po czeskiej 

stronie  zlokalizowane  jest  5  znaczących  stacji  narciarskich,  których  oferta  stanowi 

pokaźne zagrożenie dla „Czarnej Góry“. Największą z nich jest „Szpindlerowy Młyn“, 

który oferuje 25 km tras obsługiwanych przez 14 wyciągów o łącznej przepustowości 

17, 5 tysiąca osób na godzinę. „Pec pod Śnieżką“ obsługuje w sumie 11 wyciągów na 

trasach o łącznej  długości 7,5 km z bogatym zapleczem usługowym. W Harrachovie 

narciarze mają do dyspozycji 9 km tras, z których można korzystać dzięki systemowi 2 

kolei linowych oraz ośmiu wyciągów o łącznej przepustowości 4,4 tys. osób na godzinę. 

Dwie ostatnie i najważniejsze stacje w okolicy to: „Cervenohorske Sedlo“ oferujące 5 

km tras obsługiwanych przez 7 wyciągów oraz „Ramzova“, która oddaje do dyspozycji 

miłośników jazdy na nartach i snowboardzie 8,6 km nartostrad obsługiwanych przez 2 

koleje linowe oraz 4 wyciągi.

„Czarna Góra“ oferuje bardzo podobne możliwości do wyżej wymienionych stacji (poza 

konkurencją, jeśli chodzi o ilość i długość tras, pozostaje „Szpindlerovy Młyn“ z 25 km 

przygotowanych dla potrzeb narciarzy i snowboardzistów stoków) zapewniając:

- ok. 8 km przygotowanych tras (w tym 4 km sztucznie naśnieżanych),

- kolej linową i osiem wyciągów.

58 Biznes Plan. Czarna Góra S. A., część opisowa, wersja z kwietnia 2006 roku, str. 19. 
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5.2. Atuty „Czarnej Góry“59

„Czarna  Góra“  jest  największym ośrodkiem narciarskim w Kotlinie  Kłodzkiej  i  ma 

zdecydowanie ciekawszą ofertę od Zieleńca, gdzie trasy są krótkie i mało urozmaicone. 

Stacja w Siennej jest najdogodniej położona dla mieszkańców Wrocławia, który stanowi 

największe  zaplecze  turystyczne  dla  ośrodka  spośród  dużych  aglomeracji.  Trasy  są 

różnorodne i dobrze przygotowane, a klienci „Czarnej Góry“ mogą skorzystać w sezonie 

zimowym  z bezpłatnego  parkingu,  co  należy  w  przypadku  polskich  ośrodków  do 

rzadkości.  Niedostatecznie  wykorzystywaną,  bardzo  ważną  w aspekcie turystycznym 

„kartą przetargową“ stacji u podnóża Czarnej Góry jest mnogość atrakcji turystycznych 

Kotliny Kłodzkiej. 

5.3. Niedoskonałości „Czarnej Góry“60

Największym mankamentem ośrodka w Siennej są z punktu widzenia użytkownika tras 

narciarskich  tworzące  się  w  okresach  sezonowego  szczytu  gigantyczne  kolejki  do 

wyciągów,  które  skutkują  niewydolnością  urządzeń  przewozowych.  Powodem  tego 

fatalnego stanu  rzeczy  jest  zbyt  duża  liczba  chętnych  do  uprawiania  narciarstwa na 

stokach Czarnej Góry w stosunku do przepustowości urządzeń,  które są  przestarzałe 

wobec wymagań współczesnych norm. Również brak oświetlenia którejkolwiek z tras 

obniża atrakcyjność  stacji  w Siennej.  Dodatkowym „minusem“ jest  słabo rozwinięta 

baza noclegowo-gastronomiczna wokół ośrodka.  

5.4. Działania marketingowe oraz działania inwestycyjne na rzecz rozwoju ośrodka

       narciarskiego „Czarna Góra“61

W  zakresie  inwestycji  wskazane  jest  systematyczne  (aczkolwiek  jak  najszybsze) 

zastępowanie  dotychczas  eksploatowanych  urządzeń  wyciągowych  przez 

nowocześniejsze  o  dużo  większej  wydolności  oraz  rozbudowa  systemu  sztucznego 

naśnieżania, który przynajmniej częściowo umożliwi ośrodkowi „Czarna Góra“ działać 

w niesprzyjających warunkach pogodowych. Założony przez Zarząd Spółki na lata 2006 

59 Tamże, str. 21.
60 Tamże, str. 22.
61 Tamże, str. 23-31.
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– 2011 plan inwestycyjny62 jest niezwykle ambitny, a przy tym wydaje się możliwy do 

zrealizowania. W jego ramach „Czarna Góra“ S. A. planuje m. in. zakup i montaż kolei 

linowych,  rozbudowę  systemu  sztucznego  naśnieżania,  przeinstalowanie  istniejących 

wyciągów,  zakup  nowego  elektronicznego  systemu  sprzedaży  i  kontroli  opłat 

dostępowych,  leasing  trzech  ratraków  oraz  budowę  zaplecza  technicznego.  Całość 

planowanych na lata 2006 – 2011 inwestycji pochłonie nakłady w wysokości ok. 17, 5 

mln  złotych.  Środki  na  cele  realizacji  zamierzeń  inwestycyjnych  będą  pochodziły 

z dochodów  Spółki,  podwyższenia  kapitału  oraz  długoterminowych  kredytów 

inwestycyjnych.  Szczegółowe  informacje  nt.  dokładnych  zamierzeń  inwestycyjnych 

Spółki  Akcyjnej  „Czarna  Góra“  oraz  źródeł  ich  finansowania  znaleźć  można  w 

przygotowanym przez Spółkę dokumencie „Biznes Plan Czarna Góra S. A.“ z kwietnia 

2006 roku.63 

Dla  zamierzeń  wynikających  z istoty  niniejszej  pracy  licencjackiej  byłoby  zdaniem 

Autora  bezcelowe ślepe  powielanie  informacji  zawartych  w publikacji  „Biznes  Plan 

Czarna Góra S. A.“, w związku z tym nie jest jego zmiarem dokładne przedstawianie 

szczegółów koncepcji inwestycyjnych Spółki oraz wizji finansowania zamierzeń  oraz 

perspektywy zwrotu z przeprowadzonych inwestycji. W ostatniej części niniejszej pracy 

Autor zamierza przedstawić  najważniejsze koncepcje strategiczne,  których celem jest 

poprawa  wizerunku  gminy  Stronie  Śląskie  jako  atrakcyjnej  destynacji  turystycznej 

dzięki aktywizacji działań kierownictwa Spółki „Czarna Góra“ w zakresie zacieśnienia 

współpracy z podmiotami powiązanymi, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na 

wyniki  finansowe  ośrodka  narciarskiego  i  wpłynie  korzystnie  na  możliwość  jego 

rozwoju.  W tym celu wskazane jest  podjęcie aktywnych działań  w obszarach,  które 

z punktu widzenia strategii marketingowej przyniosą pożądane efekty.

5.4.1. Koncepcje strategiczne ze względu na usytuowanie i skomunikowanie ośrodka

„Czarna Góra“ znajduje się u podnóża szczytu w Masywie Śnieżnika o tej samej nazwie 

w  odległości  ok.  5  km  za  Stroniem  Śląskim  przy  drodze  wojewódzkiej  nr  392  w 

kierunku Bystrzycy Kłodzkiej. Większe drogi krajowe, które przebiegają w najbliższej 

odległości od Siennej to: DK 33 prowadząca od granicy polsko-czeskiej w Boboszowie 

do Wrocławia, DK 46 łączaca niedaleko położone Kłodzko z Opolem i DK 8 biegnąca 

62 Tamże, str. 15-41. 
63 Tamże, str. 25-30. 
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od Kudowy Zdrój do Wrocławia. Biorąc wzgląd na ogólny stan dróg w Polsce sytuacja 

komunikacyjna  „Czarnej  Góry“  dla  ruchu  samochodowego  może  zostać  uznana  za 

dobrą, ale nie oznacza to poniechania jakichkolwiek działań w tym zakresie. Najlepszy 

dojazd  do  Siennej  mają  do  dyspozycji  narciarze  oraz  snowboardziści  z Wrocławia  i 

południowej  części  kraju (aglomeracja  śląska  i  Kraków) dzięki  autostradzie A4.  Od 

strony Poznania  dojazd  można  uznać  za  „znośny“.  Na uwagę  zasługuje  fakt,  iż  dla 

amatorów białego szaleństwa z województw północnych jest to najbliżej położony duży 

ośrodek  narciarski.  Najbardziej  atrakcyjną  z punktu  widzenia  zasobności  portfela  i 

potencjalnych zysków dla ośrodka grupę turystów narciarskich z centralnej Polski dzieli 

od  „Czarnej  Góry“  bardzo  duża  odległość  jak  na  polskie  warunki  drogowe,  co 

niesłychanie utrudnia dotarcie do tej grupy klientów. Jeżeli chodzi o drogi lokalne, to nie 

należą  one  do  najbezpieczniejszych,  czego  najlepszym  przykładzem  jest  droga 

wojewódzka nr 390 łącząca Złoty Stok z Lądkiem Zdrój i skracająca dojazd na „Czarną 

Górę“ jadącym od strony południowej autostradą A4 turystom. Droga od strony Lądka 

Zdroju  do  Stronia  Śląskiego  często  jest  w  bardzo  złym  stanie  technicznym  (liczne 

wyrwy i nierówności zagrażające zawieszeniu samochodów osobowych), a drogi wokół 

„Czarnej  Góry“  bywają  nieprzejezdne  (droga  lokalna  z Kletna  do  Siennej  nie  jest 

utrzymywana w okresie  zimowym i  jest  najczęściej  przy większych opadach śniegu 

nieprzejezdna,  odcinek drogi  wojewódzkiej  nr 392 prowadzący z „Czarnej  Góry“ w 

kierunku  Bystrzycy  Kłodzkiej  (do  połączenia  z DK  33)  również  jest  często 

nieprzejezdny w okresie zimowym)). Sienna nie jest oczywiście wyjątkiem na mapie 

komunikacyjnych niedogodności  polskich stacji  narciarskich,  ale w celu zwiększenia 

komfortu podróżowania własnymi środkami transportu władze Spółki powinny podjąć 

następujące działania:

- zainicjowanie wspólnego ruchu (utworzenie organizacji ponadregionalnej o

  charakterze ogólnopolskim) przedstawicieli dużych ośrodków narciarskich w celu

  utworzenia lobby na rzecz wspierania i inicjowania działań zmierzających do budowy

  najważniejszych z ich punktu widzenia dróg ekspresowych,

- nawiązanie bliskiej współpracy z władzami lokalnymi w celu stworzenia wspólnej

  polityki na rzecz zapewnienia wysokiej jakości dróg lokalnych oraz skonstruowanie

  wspólnego z punktu widzenia zbieżności interesów planu rozbudowy lokalnej

  infrastruktury drogowej,
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- poszukiwanie wsparcia u lokalnych przedstawicieli najwyższej władzy ustawodawczej

  w celu realizacji celów o charakterze komunikacyjnym,

Droga wojewódzka nr 392
(odcinek dojazdowy do 
Siennej ze 
Stronia Śląskiego)

Sporym  mankamentem  w  obszarze  komunikacji  pozostaje  niemal  całkowita 

niedostępność ośrodka dla turystów niezmotoryzowanych. Do Siennej można dostać się 

dzięki kilku prywatnym przewoźnikom obsługującym relację ze Stroniem Śląskim, do 

którego dotarcie umożliwia PKS. I na tym możliwości się kończą. W Stroniu znajduje 

się  przepiękna  (i  całkowicie  zrujnowana)  zabytkowa  stacyjka  kolejowa,  a  samo 

połączenie z Kłodzkiem zostało jakiś czas temu zawieszone ze względu na wynikające 

z jego utrzymywania straty. Dla usprawnienia komunikacji (i to nie tylko dla turystów 

bez własnego środka transportu) celowe jest uruchomienie w jak najszybszym czasie w 

porozumieniu z władzami gminy bezpłatnej, na początku nieregularnej (na przykład ok. 

4  autobusy  w  godzinach  otwarcia  stacji  i  4  autobusy  w  godzinach  zamknięcia 

wyciągów), komunikacji autobusowej na wzór alpejskich skibusów (które już od dawna 

funkcjonują np. w Oscadnicy na Słowacji). Nieodzowna stanie się również rozbudowa 

zaplecza  parkingowego,  za  które  przede  wszystkim  odpowiedzialna  powinna  być 

administracja lokalna, jednak włodarze „Czarnej Góry“ powinny wywierać naciski na 

rzecz  uruchomienia  inwestycji  w  tym  zakresie.  W  dalszej  perspektywie  czasowej 

sensowne byłoby również  reaktywowanie połączenia kolejowego z Kłodzkiem (np.  2 

razy dziennie przyjazd, 2 razy dziennie powrót) dzięki wprowadzeniu na tym odcinku 

szynobusów. Ten projekt wydaje się być jednak na dziś  melodią przyszłości, bowiem 

jest  przede  wszystkim  uzależniony  od  rozwoju  „Czarnej  Góry“  i  wzrostu 

zainteresowania  ośrodkiem  ze  strony  niezmotoryzowanych  narciarzy  oraz 

snowboardzistów, co przełoży się na ekonomiczną opłacalność przywrócenia połączenia 

kolejowego w tym rejonie. 
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5.4.2. Rozbudowa bazy noclegowo – gastronomicznej. Pozyskiwanie inwestorów

Miejscowości regionu (Sienna, Kletno, Stronie Śl., Bolesławów, Stara Morawa, Lądek 

Zdrój,  Goszów,  Nowy  Gierałtów,  Bielice,  Międzygórze,  Długopole,  Domaszków) 

oferują  dostateczną  ilość  miejsc  noclegowych  oraz  dysponują  wystarczającą  bazą 

gastronomiczną  w  stosunku  do  aktualnego  popytu.  Podaż  wydaje  się  być  w  tym 

przypadku  czynnikiem  kształtującym  popyt,  który  ze  względu  na  swój  charakter 

determinuje jednodniowość pobytów na „Czarnej Górze“. Zarówno baza noclegowa jak 

i  gastronomiczna  zaspokaja  potrzeby  średniozamożnych  turystów  (wychodząc 

z założenia,  że  wśród narciarzy nie  ma turystów niezamożnych),  brak jest  natomiast 

oferty skierowanej do klienteli o wysokich wymaganiach w zakresie zaplecza hotelowo-

kulinarnego. Niewątpliwym „plusem“ oferty gastronomicznej w Siennej i okolicy jest 

jej  przystępność  cenowa.  Obecny  stan  rzeczy  powinien  determinować  działania 

zmierzające  do  zachęcenia  prywatnych  inwestorów  do  realizacji  przedsięwzięć 

hotelowo-gastronomicznych  o  wyższym standardzie  (zachętą  mogłyby być  specjalne 

oferty  ośrodka  dla  gestorów  powstałej  bazy  noclegowo-gastronomicznej  oraz  jej 

przyszłych gości).  Wskazane jest  również  prowadzenie działań  poprzez administrację 

lokalną  zmierzających  do  zachęcania  przedstawicieli  lokalnej  społeczności  do 

podejmowania własnej inicjatywy w tym obszarze na miarę swoich możliwości.

Hotel Górski „Czarna Góra“

  położony tuż obok stacji

    narciarskiej w Siennej
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       „Dom Na Wzgórzu“, pensjonat w Siennej 
             (minuta jazdy samochodem z parkingu przy wyciągach „Czarnej Góry“)

5.4.3. Stacja narciarska: stan obecny oraz możliwości rozwoju

Obecna infrastruktura „Czarnej Góry“ czyni z ośrodka jedną z lepszych lokalizacji do 

uprawiania zimowych dyscyplin sportowych w Polsce. 8 km tras narciarskich o różnych 

stopniach trudności  obsługiwanych przez  8 wyciągów oraz  kolej  linową,  najczęściej 

znakomicie  przygotowanych  przez  4  użytkowane  ratraki,  jak  i  zaplecze  parkingowe 

zdolne pomieścić do 1 000 samochodów osobowych są w stanie w okresach niepełnego 

obciążenia zaspokoić potrzeby niemal każdego lubiącego zabawę na dwóch deskach lub 

snowboardzie. 
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                                          Parking na „Czarnej Górze“

Kasy i wejście 
          na teren narciarski
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     Tablica informacyjna przy kasach

     

                  Wyciągi F1 i F2
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                  Dolny odcinek kolei linowej (2-osobowy wyciąg krzesełkowy)

                       Trasy i wyciągi w Ośrodku Narciarskim „Czarna Góra“
                                             (źródło: www.czarnagora.pl)
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Dodatkowymi atutami „Czarnej Góry“ są: 

- położenie na uboczu miejscowości, z dala od zabudowań mieszkalnych, co sprzyja

  nieskrępowanemu kontaktowi z przyrodą,

- bezpłatny parking z obsługą (rzadko spotykane w polskich stacjach narciarskich),

- znakomity serwis internetowy bogaty w informacje i multimedia,

- bardzo dobre oznakowanie dojazdowe na terenie Stronia Śląskiego.

            Jedna z tablic informacyjnych „Czarnej Góry“ w Stroniu Śląskim

                  Tablica informacyjna „Czarnej Góry“ przy skręcie na drogę

                                              prowadzącą do Siennej
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Mając  w  zamiarze  usunięcie  niedoskonałości  w  funkcjonowaniu  ośrodka,  gestorzy 

„Czarnej  Góry“  powinni  podjąć  działania  zmierzające  do  wymiany  przestarzałej 

infrastruktury  wyciągowej  (instalacja  zaplanowanych  dwóch  kolei  linowych  oraz 

wymiana istniejącej na 4-osobową szybką kolej) oraz zweryfikować konstrukcję cennika 

biletów i  godziny otwarcia  stacji.  Cennik powinien w przekonaniu Autora niniejszej 

pracy  umożliwiać  również  korzystanie  z wyciągów  na  zasadach  punktowych.  Takie 

rozwiązanie byłoby uczciwe wobec użytkowników w okresie zwiększonego natężenia 

ruchu, gdy narciarze i snowboardziści mogliby korzystać z urządzeń przewozowych do 

momentu,  gdy uznaliby,  iż  tłok w kolejkach staje  się  nie  do zaakceptowania.  Warto 

również  poważnie  pomyśleć  o  stworzeniu  dodatkowego  systemu  opłat  wspólnie 

z małymi  stacjami  w  Kamienicy  i  Nowej  Morawie,  który  umożliwiałby  korzystanie 

z systemu wyciągów we wszystkich trzech ośrodkach i zapewne byłby korzystny dla 

włodarzy każdej ze stacji. Na obecnym etapie warto pomyśleć o takim rozwiązaniu w 

kontekście  braku  sztucznego  oświetlenia  na  którejkolwiek  z tras  na  Czarnej  Górze. 

Nieodzowna wydaje się również zmiana godziny otwarcia wyciągów „Czarnej Góry“. 

Nie ma chyba drugiego w Polsce ośrodka narciarskiego, który tak późno uruchamiałby 

swoje  wyciągi  dla  narciarzy  i  snowboardzistów.  Stacja  w  Siennej  rozpoczyna 

działalność dopiero o godzinie 9.30.     

Ze względu na niesłychanie atrakcyjne zaplecze turystyczne Kotliny Kłodzkiej godne 

rozważenia  są  wszelakie  pomysły  uatrakcyjniające  pobyt  narciarzom  przybyłym  na 

„Czarną Górę“ i zwiększające obroty podmiotów powiązanych. Dobrym rozwiązaniem 

byłoby  wprowadzenie  specjalnych  biletów  dla  narciarzy  na  obiekty  odnowy 

biologicznej  w  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  w  Stroniu  Śląskim,  a  więc  nawiązanie 

bliskiej współpracy z władzami Stronia Śląskiego w celu stworzenia wspólnej oferty. 

Licznym atrakcjom usytuowanym w bezpośredniej bliskości stacji w Siennej jak i tym 

oddalonym  do  jednej  godziny  jazdy  samochodem  w  okresie  zimowym  brakuje 

odpowiedniego zaplecza marketingowego i koncepcji reklamowej. Dla przykładu można 

byłoby wprowadzić wspólny bilet na wyciągi narciarskie na „Czarnej Górze“ oraz na 

atrakcje turystyczne rozmieszczone w okolicy (np. „Jaskinia Niedźwiedzia“ w Kletnie, 

„Nieczynna Kopalnia Uranu“ w Kletnie, „Kopalnia Złota“ w Złotym Stoku i inne), które 

można  jeszcze  zwiedzić  po  zamknięciu  wyciągów,  względnie  korzystając 

z dwudniowego  pobytu  lub  brzydkiej  pogody  w  kolejnych  dniach.  Możliwości 

zbudowania  wspólnych  ofert  są  bardzo  duże.  Ważne  jest,  aby  w  poszczególnych 
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miejscach,  które  zdecydowałyby  się  wziąć  udział  w  tworzeniu  wspólnego  produktu 

dostępne  były  informacje  o  możliwościach  zakupu  specjalnych  karnetów  na  usługi 

łączone. 

Reasumując najważniejszymi działaniami, jakie kierownictwo ośrodka „Czarna Góra“ 

powinno podjąć w celu zagwarantowania rozwoju, są:

- podjęcie i umocnienie współpracy z władzami lokalnymi w celu przygotowania 

   wspólnego produktu turystycznego na najwyższym poziomie,

- nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi w branży turystycznej (w tym

  innymi stacjami narciarskimi) na obszarze całej Kotliny Kłodzkiej w celu powiązania

  usług,

- w aspekcie długofalowym podjęcie prób prowadzenia wspólnej polityki z dostawcami

   usług turystycznych (w tym przede wszystkim stacjami narciarskimi) po czeskiej 

   stronie obszaru aktywności ośrodka na „Czarnej Górze“, zwłaszcza w perspektywie

   możliwej budowy kolei gondolowej na szczyt Śnieżnika.
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6. Podsumowanie

Turystyka rozwija się bardzo dynamicznie i może stanowić pokaźne źródło dochodów 

gospodarki narodowej. Jeżeli przyjrzeć się strukturze PKB krajów wysokorozwiniętych 

na  świecie  to  aż  ok.  60  %  stanowią  wpływy  z tytułu  świadczenia  usług!  Przemysł 

turystyczny, bo już w takich kategoriach należy rozpatrywać aktywność człowieka w tej 

dziedzinie, może stanowić jego znakomitą składową. Polska ma wszelkie predyspozycje 

wynikające z geograficznych przesłanek, by wpisać  się  w ten koncept z sukcesem. A 

narciarstwo jako sport ekskluzywny może stać się jednym z kół zamachowych rozwoju 

turystyki, oczywiście jeżeli pominiemy niezwykle istotny aspekt, nierozpatrywany przez 

Autora w niniejszej pracy (poza fragmentem tekstu zawartym w Ekskursie), a dotyczący 

drastycznych  zmian  klimatycznych  prowadzących  w  konsekwencji  do  całkowitego 

zaniku opadów śniegu w strefie klimatycznej, w której znajduje się Polska. Wyłączając 

ten czynnik w narciarstwo na pewno warto inwestować, bowiem jest to rozwijająca się 

dyscyplina  sportu,  która  może  przynosić  w  długiej  perspektywie  czasowej  znaczące 

zyski.  Analiza  obecnej  sytuacji  narciarstwa zjazdowego w Polsce  wskazuje  na  duże 

zapotrzebowanie na wysokiej jakości produkt turystyczny w tej dziedzinie aktywności 

rekreacyjnej.  Zapewnienie  właściwej  obsługi,  cen  adekwatnych  do  poziomu 

świadczonych usług,  interesującej  oferty  apres-ski  oraz dobrej  bazy gastronomiczno-

hotelowej  jest  w  stanie  zatrzymać  odpływ  polskich  narciarzy  do  renomowanych 

ośrodków w Alpach. O wiele groźniejszą konkurencją na dziś stanowią położone blisko 

granicy ośrodki czeskie i  słowackie.  Na tym tle „Czarna Góra“ S.  A. prezentuje się 

dobrze.  Ma  wiele  argumentów,  którymi  już  dziś  jest  w  stanie  przekonać  do  siebie 

miłośników  „białego  szaleństwa“,  znajduje  się  w  dobrej  kondycji  finansowo-

ekonomicznej  oraz  ma  ambitne  plany  rozwoju  bardzo  szczegółowo  i  dokładnie 

omówione w przygotowanym przez Zarząd Spółki biznes-planie. Oferta „Czarnej Góry“ 

już  dziś  oceniana  jest  bardzo  wysoko64,  a  zaplecze  administracyjne  i  zamiary  władz 

lokalnych  oraz  regionalnych  zdają  się  zdecydowanie  sprzyjać  ambitnym  planom 

rozwoju narciarstwa zjazdowego zarówno na obszarze całego województwa śląskiego 

jak  i  na  terenie  samej  gminy  Stronie  Śląskie.  Oczywiście  konieczne  we  wszelakich 

planach rozwoju jest uwzględnienie każdego krytycznego głosu dotyczącego zagrożeń 

natury ekologicznej,  gdyż  przy dzisiejszym stopniu wyeksploatowania naszej planety 

64 Zob.: Michał Żemła: Nieoficjalny ranking polskich ośrodków narciarskich. W: Wyciąg
              narciarski nr 11 z 2007 roku, str. 15.
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trudno nie wziąć na swe barki odpowiedzialności za jej losy czując się świadomym i 

pragmatycznie myślącym człowiekiem. Konieczne w kontekście kreowania wizerunku 

„Czarnej Góry“ jest działanie opierające się na budowaniu dobrego wizerunku nie tylko 

przed przybyciem klienta do ośrodka, ale również w trakcie całego jego pobytu. Dzięki 

temu gestorzy stacji mogą mieć nadzieję, graniczącą z pewnością, że klient powróci na 

Czarną  Górę  jeszcze  nie  raz.  Warto  pomyśleć  nad  stworzeniem  programu 

lojalnościowego  promującego  częste  odwiedziny  w  ośrodku  w  kolejnych  sezonach. 

Lokalna konkurencja powinna stać się partnerem, a nie zagrożeniem (gdyż faktycznie 

takim nie jest), co w dłuższej perspektywie czasowej wpłynąć  może tylko korzystnie 

zarówno na wyniki  finansowe Spółki  jak i  zadowolenie gości bezpośrednio przecież 

z tym  pierwszym  i  najważniejszym  w  warunkach  gospodarki  wolnorynkowej 

czynnikiem funkcjonowania związane.  
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