
Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Nazwa zadania: Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych 

 

Cel i opis zadania 

Określenie skali uczestnictwa w turystyce osób niepełnosprawnych w wieku 15 i więcej lat 

oraz charakterystyka wyjazdów i preferencje w stosunku do wyjazdów turystycznych; 

uwzględnione zostaną krajowe wyjazdy długookresowe (na 5 dni i dłużej), krajowe wyjazdy 

krótkookresowe (na 2-4 dni) oraz wyjazdy zagraniczne (co najmniej z jednym noclegiem). 

 

Zakres prac 

Szczegółowy zakres prac: 

- oszacowanie wielkości grup osób z poszczególnymi rodzajami niepełnosprawności w Polsce; 

- podstawą zadania są badania ankietowe na ogólnopolskiej próbie osób niepełnosprawnych 

w wieku 15 i więcej lat (niepełnosprawność ruchowa, narządu wzroku, słuchu i/lub mowy); 

- badania zrealizowane zostaną na próbie o założonej wielkości 1 000 – 1 500 osób za pomocą 

ankiety opracowanej przez Wykonawcę, dotyczyć będą krajowych i zagranicznych wyjazdów 

turystycznych osób niepełnosprawnych w ciągu roku poprzedzającego badania oraz ich 

preferencje wobec wyjazdów turystycznych; 

- przedmiotem analizy będą wyjazdy krajowe i zagraniczne w zakresie: celów i form 

organizacyjnych wyjazdów, rodzaju wykorzystanych środków transportu i bazy noclegowej, 

czasu trwania wyjazdu, odwiedzanych województw (w przypadku wyjazdów krajowych) 

i krajów (w przypadku wyjazdów zagranicznych), poniesionych wydatków, cech społeczno-

demograficznych badanych oraz ich położenia materialnego; 

- określenie ekonomicznych i społecznych uwarunkowań, które determinują udział osób 

niepełnosprawnych w szczególnej formie aktywności, jaką jest turystyka, oraz przedstawienie 

podstawowych barier, które ograniczają ten udział; 

- omówienie różnorakich wymiarów uczestnictwa niepełnosprawnych mieszkańców Polski 

w turystyce, czynników determinujących to uczestnictwo oraz podstawowych barier 

i ograniczeń. 

 

Wyniki badań pozwolą ocenić wielkość i strukturę udziału niepełnosprawnych mieszkańców 

Polski w turystyce, określić ekonomiczne i społeczne uwarunkowania uczestnictwa oraz 

sprecyzować najważniejsze bariery i ograniczenia. 

Analiza wybranych ekonomicznych uwarunkowań uczestnictwa badanych w turystyce: 

zarówno tych czynników, które są umieszczane w literaturze przedmiotu po stronie popytu 



(m.in. poziom dochodów, dofinansowanie z funduszy społecznych, czy też relacja kosztów 

związanych z wyjazdami turystycznymi do dochodów), jak i tych po stronie podaży (zwłaszcza 

stan bazy noclegowej i stopień jej dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych, oferty 

biur podróży dla osób niepełnosprawnych). 

Wnioski z pracy powinny zawierać syntezę uzyskanych wyników i ogólne podsumowanie 

poruszonej problematyki, ale również sformułowanie podstawowych warunków wzrostu 

poziomu uczestnictwa osób niepełnosprawnych w polskiej turystyce. 

 

Warunki wykonania (podział na części, wymagania w stosunku do Zamawiającego, 

podwykonawcy itp.): 

Zadanie będzie wykonane w jednym etapie; termin zakończenia 31 października 2018 r. 

 

Efekty prac 

 

1) Raport końcowy zawierający wyniki Zadania pt. „Aktywność turystyczna osób 

niepełnosprawnych” (wydruk  + forma elektroniczna); 

2) Prezentacja w Power Point wyników prac (wydruk + forma elektroniczna); 

3) Sprawozdanie merytoryczne z realizacji Zadania. 


