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Streszczenie
Logistyka jest wykorzystywana w wielu dzia ach gospodarki. Sta o si  tak dzi ki jej

uniwersalno ci. Jednym z dzia ów, w którym mo na wykorzysta  wiedz  logistyczn  jest turystyka.
Dzia alno  turystyczna zosta a przedstawiona w oparciu o autorski projekt w drówek i cie ek
edukacyjno – wychowawczych. Pewnym utrudnieniem w tym projekcie jest stan infrastruktury
liniowej i punktowej, który jest zwi zany z charakterem wiadczonych us ug w rodowisku
naturalnym. Ciekawym pomys em mo e by  wykorzystanie operatora logistycznego koordynuj cego

ciwy przep yw adunków i informacji. Szczególnego znaczeniu nabiera taka dzia alno  w
przypadku w drówek trwaj cych d ej ni  1 dzie . Cz sto zachodzi potrzeba realizowania dostaw
„just in time”. Do przep ywu informacji mi dzy poszczególnymi punktami infrastruktury
wykorzystuje si czno  telefoniczn . Wykorzystanie logistyki w turystyce mo e przynie  wiele
korzy ci, cho  nie s  one tak wymierne, jak w przypadku dzia alno ci produkcyjnej.

***

1. Wprowadzenie

Logistyka jest definiowana na wiele sposobów. Jedna z definicji okre la, e

przedmiotem logistyki jest dostarczenie w ciwego produktu, we w ciwej ilo ci, we

ciwym stanie, we w ciwym miejscu, we w ciwym czasie dla w ciwego

ytkownika i przy w ciwym koszcie2. W nauce organizacji i zarz dzania termin logistyka

jest u ywany m.in. w kontek cie zarz dzania zjawiskami i procesami przep ywu dóbr

opartym na zintegrowanym ich ujmowaniu3. Wed ug niektórych autorów s owo logistyka

pochodzi z j zyka francuskiego, w którym loger znaczy zakwaterowa . Poj cie te nawi zuje

do dzia  wojennych, cho  mo e by  równie  kojarzone z turystyk 4. Po II wojnie wiatowej

opracowane rozwi zania logistyczne zosta y przeniesione do strefy cywilnej. Logistyka

1 Praca naukowa finansowana ze rodków na nauk  w latach 2009-2012 jako projekt badawczy nr N N112
049637
2 J. J. Coyle, E. J. Bardi, C. J. Langley Jr, Zarz dzanie logistyczne, PWE, Warszawa 2007, s. 52.
3 Procesy i projekty logistyczne, red. naukowa: Nowosielski S., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wroc awiu, Wroc aw 2008, s. 9-11.
4 J. Fija kowski, Transport wewn trzny w systemach logistycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki
Warszawskiej, Warszawa 2003, s. 167.
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znalaz a zastosowanie w dzia ach produkcyjnych i us ugowych. Uniwersalno  i u yteczno

tej nauki spowodowa o wykorzystanie jej przez inne dzia y gospodarki. Jednym z nich jest

turystyka5.

Turystyka to zjawisko m ode powsta e w XIX wieku, pocz tkowo zwi zane z

podró ami m odych angielskich arystokratów po Europie. Wynalezienie kolei elaznej

umo liwi o korzystanie z us ug turystycznych przez klas redni . Szczególnie modne

wycieczki nad morze wymaga y koordynacji przez biura podró y oferuj ce kompleksow

us ug . Pomocne w tej gestii oraz w przep ywie informacji sta y si  wynalazki w postaci

telegrafu i telefonu6.

Znaczenie turystyki w Polsce powinno wzrasta . Wp yw na to maj  walory

rodowiska naturalnego, du y potencja  kulturowy oraz korzystne po eniem w rodku

kontynentu na skrzy owaniu wa nych dróg europejskich. Dla ma o uprzemys owionych,

atrakcyjnych rodowiskowo regionów Polski turystyka stanowi g ówn  szans  rozwojow .

Wymagane jest jednak wsparcia w adz publicznych dla inicjatyw lokalnych takich jak,

wyznaczanie szlaków turystycznych i wodnych, terenów owieckich, obszarów rekreacyjnych

oraz rozbudowa niezb dnej infrastruktury. Rozwijane powinny by  kompleksowe szlaki

turystyczne sk adaj ce si  z bazy noclegowej, gastronomicznej, informacyjnej oraz

infrastruktury towarzysz cej (np. wypo yczalni sprz tu turystycznego), skupionej wokó

atrakcji turystycznych tworz cych rdze  szlaku. Jednym z najwa niejszych czynników

rozwoju turystyki jest jednak dost pno  terenów i obiektów, a to zale y przede wszystkim od

stanu infrastruktury transportu. Wa ne s  równie  dzia ania koordynuj ce poszczególne

dzia ania7. Panaceum na te problemy mo e by  wykorzystanie logistyki.

W przypadku transportu w turystyce trzeba si  liczy  z zewn trznymi kosztami

transportu w postaci degradacji rodowiska naturalnego8. Na szlakach w drówek nale y wi c

stosowa  zgodne z natur rodki transportu (kajak, rower, konie). Ekologia w logistyce ma za

zadanie zapobieganie ujemnym skutkom dzia  zwi zanych z funkcjonowaniem systemów

logistycznych9. Stosowanie rozwi za  logistycznych w turystyce staje si  konieczno ci .

5 Procesy, op. cit., s. 13-15.
6 Procesy, op. cit., s. 15.
7 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006, s. 13, 23, 40.
8 Koszty i op aty w transporcie, red. naukowa: B k M., Wyd. Uniwersytetu Gda skiego, Gda sk 2009, s. 27.
9 Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wyd. SGGW, Warszawa 2008, s. 247.
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Przedstawiane w wielu opracowaniach za enia wymagaj  sprawdzenia w praktyce,

gdy  logistyka jest przede wszystkim wiedz  stosowan . Wa ne w zwi zku z tym staje si

analiza dzia alno ci, zachowa  i dokona  przedsi biorstw oraz jednostek stosuj cych

rozwi zania logistyczne10. Czasami ocena stanu dotychczasowego pozwala poprawi

organizacj  i jest podstaw  do stworzenia projektu logistycznego, który mo e dotyczy

wybranego odcinka lub ca ci przedsi wzi cia11.

W opracowaniu dzia alno  turystyczn  ukazano na przyk adzie cie ek

turystycznych. Przedstawiono autorsk  propozycj cie ek i w drówek edukacyjno-

wychowawczych na terenie gmin powiatu sokólskiego województwa podlaskiego (oprócz:

propozycji Biebrza skiego Parku Narodowego „Przygoda z Biebrz ”). Przedstawione cie ki,

drówki turystyczne mog  by  przyk adem wspó pracy poszczególnych gmin powiatu.

adze samorz dowe gmin mog yby kooperowa  mi dzy sob  i stworzy  tego typu cie ki

na swoim terenie. Wymagane przedsi wzi cie wymaga jednak koordynacji dzia

logistycznych. Przedstawione wi c zostan  propozycj  mo liwych rozwi za  w zakresie

logistyki, mo liwe do wykorzystania przy tworzeniu projektu logistycznego.

2. W drówka „Azymut na Bagna Biebrza skie” jako oferta produktu turystycznego

Biebrza skiego Parku Narodowego

drówka to przemierzanie drogi, pod anie do okre lonego miejsca,

przemieszczanie si , cz sto po rozleg ych terenach. To równie  odwiedzanie wielu ciekawych

miejsc, zdobywanie nowych wiadomo ci, osi ganie zamierzonych celów, rozwi zywanie

problemów. W drówka uczy, poszerza ludzk wiadomo , kszta ci charakter cz owieka12.

drówka  „Azymut na Bagna Biebrza skie” to wyznaczona w terenie trasa, która

umo liwia zapoznanie si  z najciekawszymi obiektami przyrodniczymi na obszarze

Biebrza skiego Parku Narodowego. Pe ni ona funkcje turystyczne, ale powinna s  przede

wszystkim edukacji ekologicznej poprzez nauczanie w ciwego spojrzenia na przyrod  i

procesy w niej zachodz ce oraz wprowadzanie w wiat natury i pog bianie wiedzy

10 Zagadnienia logistyki w przyk adach. Studia przypadków, Red. naukowa: M. Szymczak, Wyd. Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna  2004, s. 5.
11 M. Kasparek, Planowanie i organizacja projektów logistycznych, Wyd. Akademii Ekonomicznej w
Katowicach, Katowice 2006.
12 Por. Podlaskie parki narodowe i krajobrazowe, Wyd. Urz du Marsza kowskiego Województwa Podlaskiego,
Bia ystok 2008, s. 6-9.
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przyrodniczej dzi ki mo liwo ci prowadzenia obserwacji w terenie. W drówka zaplanowana

jest na 7 dni. Trasa liczy oko o 50 km przez nast puj ce miejscowo ci znajduj ce si  na

pograniczu Biebrza skiego Parku Narodowego13:

Okopy – Lauda szczyzna – Kiersnówka – Chmielniki – Domuraty – Sztabin

(w drówka piesza),

Sztabin – Wroce  (kajak),

Wroce  – Dolistowo – Karpowicze – Suchowola – Okopy (rower).

Grup  docelow  w drówki mog  by  rodziny z dzie mi, osoby niepe nosprawne,

grupy zorganizowane (przedszkola, szko y podstawowe, gimnazja, licea, studenci, zielone

szko y), indywidualni tury ci. Promocji w drówki edukacyjnej dokonywana jest za pomoc :

broszur, folderów, ulotek promocyjnych,

internetu,

wydawnictw i publikacji (informatory, katalogi, mapy, publikacje naukowe

w czasopismach naukowych i w monografiach),

udzia u w targach i gie dach turystycznych,

tablic informacyjnych,

imprez promocyjnych,

kampa  promocyjnych,

rodków masowego przekazu (tv, radio, prasa),

gad etów promocyjnych i pami tek wykonanych w asnor cznie przez turystów,

informacji w gminie, w centrum kultury,

informacji w ród turystów.

Dzia ania te powinny przynie  rezultaty w postaci:

zwi kszenia znajomo ci regionu,

ukszta towania w wiadomo ci rynków docelowych pozytywnego wizerunku regionu,

zwi kszenia poczucia zadowolenia mieszka ców z jako ci ycia w regionie

i stopnia identyfikacji z nim,

zwi kszenia liczby przyjazdów do Biebrza skiego Parku Narodowego i okolic

powiatu sokólskiego.

13 Opracowanie w asne.
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Tabela 1. Cele uczestnictwa w w drówkach i cie kach edukacyjno – wychowawczych

POZNAWCZY KSZTA CY WYCHOWAWCZY

ukazanie ró norodno ci i

bogactwa otaczaj cej nas

przyrody,

poznanie gatunków ro lin i

zwierz t oraz miejsc ich

wyst powania,

kszta towanie umiej tno ci

poruszania si  po wyznaczonym

szlaku,

umiej tno  przestrzegania

podstawowych zasad

bezpiecze stwa,

umiej tno  zdrowego sp dzania

czasu na wie ym powietrzu,

umiej tno  pos ugiwania si

atlasami i przewodnikami do

okre lania ro lin i zwierz t,

wykonywanie rysunków

obserwowanych ro lin i zwierz t,

rozwijanie zainteresowa

biologicznych i sk onno ci do

samodzielnego poznawania wiata

przyrody,

kszta towanie umiej tno ci

poruszania si  w grupie,

zdobycie umiej tno ci obserwacji

zjawisk przyrodniczych i

dokonywania ich opisu.

wykszta cenie szacunku do

przyrody,

dostrzeganie dzia alno ci

cz owieka wp ywaj cej

niekorzystnie na stan

rodowiska,

kszta towanie wi zi

emocjonalnej z przyrod  i

uwra liwienie na jej pi kno,

wyrabianie poczucia

odpowiedzialno ci za

rodowisko.

ród o: opracowanie w asne na podstawie M. Bielonko, W. Roszkowski, adka w ród bagien. Przewodnik po
cie ce edukacyjnej, Wyd. Narwia skiego Parku Narodowego, Kurowo 2008, s. 11-15.

W pierwszym dniu w drówki „Azymut na Bagna Biebrza skie” z Okop do Domurat

zaplanowano w drówk  piesz  (15 km) z noclegiem w namiotach w Sztabinie. Z kolei ze

Sztabina do Wrocenia uczestnicy b  p yn  kajakami rzek  Biebrz . We Wroceniu

zaplanowano nocleg w sza asach przez siebie wykonanych. Nast pne dni to powrót

uczestników rowerami do bazy w Okopach. Po drodze zaplanowano odpoczynek i zaj cia

rekreacyjne nad zalewem w Karpowiczach ko o Suchowoli.

Uczestnik zgrupowania musi posiada  podstawowy ekwipunek sk adaj cy si  z ubioru

(buty, spodnie, bluza, warstwa zewn trzna, nakrycie g owy) oraz ze sprz tu biwakowego
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(mapa, kompas, lornetka, wielofunkcyjny scyzoryk, mena ka, niezb dnik, r cznik, przybory

toaletowe, butla na wod , apteczka, krem ochronny, wodoodporne zapa ki, piwór, karimata,

folia termiczna, namiot).

W ci gu pierwszych trzech dni zaplanowano zaj cia rekreacyjne poprawiaj ce

sprawno  fizyczn  i odporno  psychiczn . Zapoznanie si  ze rodowiskiem w którym

znajduje si  baza przygotowawcza, tj. spotkania z miejscowymi lud mi, poznanie ich kultury,

gwary, nauka pos ugiwania si  podstawowym sprz tem oraz jego naprawa i konserwacja

(siekiera, pi a). Inne zaj cia z zakresu pionierki to stawianie (rozbijanie) i sk adanie namiotu

oraz budowa sza asu i innych budowli typu latryna czy lodówka naturalna. Kolejn  wa

umiej tno ci  stanowi budowa ogniska oraz jego rozpalanie bez u ycia sztucznego ród a

ognia. Istotn  kwesti  jest nauka rozpoznawania i zbierania jadalnych ro lin i owoców oraz

ich przetwarzanie w my l zasady „mo na ywi  si  tym co daje natura”. Ka dy uczestnik

zgrupowania survivalowego b dzie móg  zapozna  si  z technik  wyznaczania kierunków

wiata, korzystania z map, okre lania po enia oraz orientacji w terenie. Zostaj  w tym celu

zorganizowane gry terenowe oraz marsze na orientacj . Kolejn  umiej tno ci , która jest

proponowana uczestnikom jest przewidywanie pogody, w tym zjawisk na niebosk onie oraz

obserwacji zachowa  zwierz t, które mog  pomóc w prognozowaniu pogody. W czasie

przygotowa  do w drówek b  prowadzone nauki wi zania w ów, strzelania z uku, procy

i wiatrówki. Podczas pierwszych trzech dni, ka dy z uczestników powinien przygotowa

posi ek z dost pnych w naturze produktów. Ostatnim elementem jest zapoznanie si  z

zasadami podstawowej pomocy medycznej, ogólnych zasad bezpiecze stwa i sposobami

wzywania pomocy.

Kolejne trzy dni to w drówki piesze oraz z wykorzystaniem kajaków i rowerów.

drówki b  odbywa  si  w warunkach o ró nym stopniu trudno ci, w zale no ci od

umiej tno ci uczestników zgrupowania. Ka da z osób b dzie zaprowiantowana, a reszt

po ywienia wykona w ramach samodzielnego wykonywania posi ków z wykorzystaniem tego

co znajdzie w naturze. Podczas w drówek musi by  sprawna logistyka polegaj ca na

dostarczeniu sprz tu oraz posi ków w odpowiednim miejscu i czasie. Zaplanowane jest

równie  wykonywanie prac spo eczno-u ytecznych na rzecz miejscowej ludno ci i rodzin

mniej zamo nych. Taka pomoc mo e by  okazj  do zorganizowania wspólnej biesiady



7

ch opskiej na koniec dnia w ramach podzi kowania za wykonan  prac . To sprawi, e

uczestnicy b  mogli zapozna  si  z yciem miejscowej ludno ci oraz ich zwyczajami.

Ostatni dzie  to podsumowanie zgrupowania. Ostatecznie zostan  wy onione osoby,

które przesz y pozytywnie wszystkie zaplanowane etapy w drówki (przygotowanie posi ku,

próba udzielenia pomocy na l dzie i w wodzie, pos ugiwania si  map  i kompasem oraz

orientacji w terenie) i zostan  im przyznane certyfikaty oraz pami tkowe odznaki.

3. Propozycja Biebrza skiego Parku Narodowego „Przygoda z Biebrz ” jako oferta

produktu turystycznego Biebrza skiego Parku Narodowego

W Biebrza skim Parku Narodowym, ze wzgl du na jego rozleg  oraz

niespotykane, gdzie indziej walory przyrodnicze i kulturowe, warto zatrzyma  si  na d ej,

aby dotrze  do wielu ciekawych miejsc. W nadbiebrza skich wsiach jest ponad 80

go cinnych gospodarstw, których w ciciele proponuj  nocleg, zdrow ywno  oraz pomoc

w poznawaniu krainy bagien i moczarów. Do dyspozycji s  wyspecjalizowani przewodnicy,

którzy obja ni wiat ro linny i wybior cie ki wiod ce do siedlisk bobrów, osi i innych

rzadkich gatunków zwierz t14.

Biebrza ski Park Narodowy w swojej ofercie turystycznej zaplanowa  piesze,

rowerowe, samochodowe, kajakowe szlaki turystyczne, które zosta y opisane w dalszej cz ci

artyku u15.

Dzie  pierwszy – spacer dwiema cie kami Terenowego O rodka Edukacyjnego (3

godziny) oraz zwiedzanie Muzeum Twierdzy Osowiec (2 godziny). Trasa rozpoczyna si  przy

siedzibie BPN i prowadzi cie  „Las” do wie y widokowej. Na wiosennych rozlewiskach

mo na obserwowa  gatunki ptaków wodno-b otnych. Po przej ciu mostu na Biebrzy, id c

wzd  ruin jednego z fortów XIX-wiecznej Twierdzy Osowiec, dochodzi si  do wie y

widokowej i drewnianych k adek wiod cych przez bagna. Trasa ko czy si  przy Kanale

Rudzkim, sk d wróci  mo na do siedziby parku, aby uda  si  z wcze niej umówionym

przewodnikiem do Muzeum Twierdzy Osowiec.

14 A. Grygoruk, Biebrza ski Park Narodowy zaprasza, Wyd. Biebrza skiego Parku Narodowego, Goni dz 2007,
s. 1-6.
15 K. Ramotowska, P. Nawrocki, Przygoda z Biebrz , Wyd. Biebrza Eco-Travel, Bia ystok 2005, s. 1-3.
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Dzie  drugi – piesza wycieczka szlakiem „Grobla Honczarowska” (4-6 godzin) –

przej cie od „Carskiej Drogi” do wie y widokowej na „Bagnie awki”, przez zbiorowiska

zaro lowe do otwartych terenów turzycowisk „Batalionowej ki”. Na trasie jest mo liwo

obserwowania osi, bobrów, wodniczek i wielu innych biebrza skich osobliwo ci.

Dzie  trzeci – piesza wycieczka szlakiem „Barwik – Gugny” (4-5 godzin). Szlak

prowadzi od le niczówki „Barwik” (parking, miejsce na biwak i ognisko) przez las i dalej

przez otwarte tereny po udniowego basenu doliny Biebrzy. Tu tak e tury ci maj  mo liwo

obserwacji osi, wielu gatunków ptaków, mi dzy innymi dubeltów i urawi. We wsi Gugny

mo na skorzysta  z us ug gospodarstw agroturystycznych.

Dzie  czwarty przeznaczony jest na piesz  wycieczk  szlakami „Czerwonego Bagna”,

obejmuj cymi 18-kilometrow  obwodnic  i kilka szlaków cznikowych. Pocz tek szlaku

zaczyna si  z le niczówki „Grz dy” lub ze wsi Kopytkowo. Ze szlaków mo na podziwia

zarówno rozleg e torfowiska, przepi kne fragmenty lasów, jak i ci gn ce si  pasmami

wydmy.

Dzie  pi ty – sp yw kajakowy Biebrz . Dla pocz tkuj cych poleca si  tras  Goni dz –

Osowiec (3 godziny), a dla bardziej zaawansowanych odcinek Osowiec – Bia y Gr d (4

godziny i powrót samochodem zabieraj cym kajaki 1 godzina). Wiosn  na sp yw tym

odcinkiem potrzebne jest zezwolenie Dyrektora BPN. Niepowtarzalny jest te

kilkukilometrowy spacer ze wsi M cichy do Bia ego Gr du. Od kwietnia do czerwca jest to

raj  dla  mi ników  ptaków,  którzy  przybywaj  tu  z  ca ej  Europy,  aby  zobaczy  rzadkie

gatunki wodno-b otne.

Dzie  szósty - samochodowa lub rowerowa wycieczka wokó  basenu po udniowego

(trasa liczy ok. 100 km). Z Osowca-Twierdzy mo na wyruszy  na po udnie ma o ucz szczan

„Carsk  Drog ” lub szlakiem niebieskim przez bory sosnowe. W ród atrakcji mo na

wymieni : wizyt  we wsi Budy u „Króla Biebrzy”, wie  widokow  na „Bagnie awki”,

Gór  Str kow  – punkt widokowy i miejsce pami ci walk z wrze nia 1939 roku, grodzisko w

Samborach, panoram  bagien z punku widokowego w Burzynie, przepraw  krów przez

Biebrz  na naturalne pastwiska we wsi Brzostowo oraz wspomniana ju  droga ze wsi

cichy do wie y widokowej na Bia ym Gr dzie.

Siódmy dzie  – wyprawa do pó nocnego basenu Biebrzy. W ma ym miasteczku Lipsk

n/Biebrz  mo na spotka  wiele ciekawych osób, którzy kultywuj  tradycj  r kodzie a
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ludowego. W domach mieszka ców mo na b dzie zobaczy  krosna, na których wyrabiano

tkane dywany dwuosobowe, pisanki r cznie robione, hafty, czy te  wypiek tradycyjnego

pieczywa obrz dowego. Wytrwa ym turystom mo na zaproponowa  wynaj cie tratwy i sp yw

od Lipska do Ja owa meandruj  rzek  Biebrz .

3. Logistyka na szlakach w drówek edukacyjno – wychowawczych

Zastosowanie rozwi za  logistycznych w turystyce mo e stwarza  problemy.

Infrastruktura zwykle w rejonach naturalnych jest s abo rozwini ta. Z jednej strony zadaniem

infrastruktury jest zapewnienie podstawowych warunków rozwoju systemu spo eczno –

gospodarczego16. Z drugiej za  w drówki powinny odbywa  si  w warunkach bardzo

zbli onych do naturalnych, bez ingerencji w rodowisko. Zaopatrzenie logistyczne powinno

równie  wykorzystywa  ekologiczne rodki transportu (np. wóz konny, niewielki bus).

Troska o rodowisko oraz wykorzystanie cz sto dróg zak adowych lub le nych nie pozwala

na u ycie wi kszych rodków transportu17.

Przedstawiona w drówka odbywa si  przez 7 dni. Powstaje wi c problem w ciwego

skoordynowania dzia . W przedsi biorstwie produkcyjnym, handlowym takie funkcje

spe nia operator logistyczny. Mo e nim by  osoba lub podmiot gospodarczy podejmuj cy si

wykonania obs ugi transportowej (logistycznej) na ca ej trasie przewozu. Operator mo e

korzysta  z w asnych rodków transportowych lub obcych18. Do zada  operatora nale oby

dostarczenie prowiantu, transport ludzi, sprz tu wykorzystywanego podczas w drówki, czy

te  rowerów i kajaków w odpowiednim miejscu i czasie. Mo na powiedzie , e realizowane

by yby dostawy w systemie „just in time”. Organizator nie zapewnia wyposa enia

biwakowego. Wraz z rozwojem us ug mo e jednak zaj  potrzeba udost pniania i tego

sprz tu.

W przypadku w drówek pieszych trwaj cych d ej ni  jeden dzie  nale y zapewni

nocleg uczestnikom. W tym celu mog  zosta  wykorzystane kwatery w okolicznych

wioskach. Niezb dny jest odpowiedni przep yw informacji. Wystarczaj ce wydaje si

16 Podstawy logistyki. Podr cznik kszta cenia w zawodzie technik logistyki, Praca zbiorowa, ILiM, Pozna  2006,
s. 89-93.
17 Kompendium wiedzy o logistyce, Red. naukowa: E. Go embska, PWN, Warszawa 2007, s. 107-110.
18 J. Bendkowski, M. Kramarz, Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy, cz  II, Wyd. Politechniki

skiej, Gliwice 2006, s. 306.
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zapewnienie czno ci telefonicznej. Wykorzystanie internetu do kontaktu z gospodarstwami

wydaje si  utrudnione ze wzgl du na wyst puj ce w tych rejonach zapó nienia cywilizacyjne.

Funkcjonuj ce szlaki i cie ki w Biebrza skim Parku Narodowym mog  s  jako

przyk ad dla propozycji w drówki „Azymut na Bagna Biebrza skie”. Oczywi cie pope niane

 te  b dy. W sk ad infrastruktury w 2010 roku wchodzi wypo yczalnia sprz tu wodnego

(20 kajaków i 7 odzi), pokoje go cinne (17 miejsc), wie e i punkty widokowe (12 miejsc),

platformy widokowe (12 miejsc), k adki turystyczne (3), wiaty turystyczne (6 obiektów), pola

namiotowe (4), parking (5 miejsc). Wprawdzie infrastruktura turystyczna wygl da okazale,

jednak istniej  problemy w postaci trudno ci w doje dzie do niektórych miejsc (z y stan

dróg). Do obs ugi grup licz cych powy ej 7 osób wynajmowani s  obligatoryjnie

licencjonowani przewodnicy. Kontakt z poszczególnymi punktami infrastruktury jest

mo liwy poprzez czno  telefoniczn 19.

4. Zako czenie

Logistyka ma za zadanie dostarczenia w ciwego produktu, we w ciwej ilo ci, we

ciwym stanie, we w ciwym miejscu, we w ciwym czasie dla w ciwego

ytkownika i przy w ciwym koszcie. Jej przedmiotem zainteresowa  mo e by  produkt

turystyczny, a w ciwie us uga turystyczna. Sk aniaj  ku temu pogl dowi tendencje, jakie

mo na zaobserwowa  w ostatnich dziesi cioleciach na wiecie. Logistyka jako uniwersaln

nauk  wykorzystywan  przez kolejne dzia y gospodarki. Autorski projekt w drówek i cie ek

edukacyjno – wychowawczych powinien wykorzystywa  rozwi zania stosowane w logistyce.

Pewnym utrudnieniem jest stan infrastruktury liniowej i punktowej, który jest zwi zany z

charakterem wiadczonych us ug w rodowisku naturalnym. Ciekawym pomys em jest

wykorzystanie operatora logistycznego koordynuj cego w ciwy przep yw adunków i

informacji. Szczególnego znaczeniu nabiera taka dzia alno  w przypadku w drówek

trwaj cych d ej ni  1 dzie . Cz sto zachodzi potrzeba realizowania dostaw „just in time”.

Do przep ywu informacji mi dzy poszczególnymi punktami infrastruktury wykorzystuje si

czno  telefoniczn . Wykorzystanie logistyki w turystyce mo e przynie  wiele korzy ci,

cho  nie s  one tak wymierne, jak w przypadku dzia alno ci produkcyjnej.

19 Biebrza ski Park Narodowy [http://www.biebrza.org.pl]

http://www.biebrza.org.pl


11

Literatura

1. Bendkowski J., Kramarz M., Logistyka stosowana. Metody, techniki, analizy, cz  II,
Wyd. Politechniki skiej, Gliwice 2006.

2. Biebrza ski Park Narodowy [http://www.biebrza.org.pl]
3. Bielonko M., Roszkowski W., adka w ród bagien. Przewodnik po cie ce

edukacyjnej, Wyd. Narwia skiego Parku Narodowego, Kurowo 2008.
4. Coyle J. J., Bardi E. J., Langley Jr C. J., Zarz dzanie logistyczne, PWE, Warszawa

2007.
5. Fija kowski J., Transport wewn trzny w systemach logistycznych, Oficyna

Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2003.
6. Grygoruk A., Biebrza ski Park Narodowy zaprasza, Wyd. Biebrza skiego Parku

Narodowego, Goni dz 2007.
7. Kasparek M., Planowanie i organizacja projektów logistycznych, Wyd. Akademi

Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2006.
8. Kompendium wiedzy o logistyce, Red. naukowa: E. Go embska, Wyd. Naukowe PWN,

Warszawa 2007.
9. Koszty i op aty w transporcie, red. naukowa: B k M., Wyd. Uniwersytetu Gda skiego,

Gda sk 2009.
10. Logistyka. Wybrane zagadnienia, Wyd. SGGW, Warszawa 2008.
11. Podlaskie parki narodowe i krajobrazowe, Wyd. Urz du Marsza kowskiego

Województwa Podlaskiego, Bia ystok 2008.
12. Podstawy logistyki. Podr cznik kszta cenia w zawodzie technik logistyki, Praca

zbiorowa, ILiM, Pozna  2006.
13. Procesy i projekty logistyczne, red. naukowa: Nowosielski S., Wyd. Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wroc awiu, Wroc aw 2008.
14. Ramotowska K., Nawrocki P., Przygoda z Biebrz , Wyd. Biebrza Eco-Travel,

Bia ystok 2005.
15. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa

2006.
16. Zagadnienia logistyki w przyk adach. Studia przypadków,  Red.  naukowa:  M.

Szymczak, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Pozna  2004.

EDUCATIONAL WANDERS AND TRIPS AS AN EXAMPLE OF LOGISTICS IN TOURISM

Summary
The logistics is being used in various economic activity. This is because of it being universal.

One of the part, where one can use logistics knowledge is tourism. Tourism activity was presented
based on educational wanders and trips project. One of the difficulty in this project is the status of
linear and punctual infrastructure, that is related to the character of services in natural habitat. The
interesting idea might be the use of logistics operator, that coordinate the proper flow of cargo and
information. It has special meaning when the trips last longer that one day. It is often important to
introduce the supply method "just in time". The telephone communication is important for accurate
flow of the information among several infrastructural points. The use of the logistics in tourism might
bring many profits, although they are not as relevant as in production activity.
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