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Wstęp

Polski ustawodawca nie zidentyfikował definicji legalnej obszarów przyrodniczo
cennych w żadnym akcie normatywnym. Zapisano jedynie w ustawie o ochronie przyrody1 określenie „obszary cenne pod względem przyrodniczym” oraz „obszary cenne
przyrodniczo” i w ustawie – Prawo ochrony środowiska2 – „obszary i obiekty przyrodniczo cenne”, „obszary wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi”.
Skutkuje to brakiem jednoznacznej i konkretnej terminologii stosowanej w naukach
przyrodniczych, prawnych i ekonomicznych, a także używaniem w literaturze przedmiotu i języku potocznym licznych pojęć synonimicznych tego desygnatu. Najszerszy
zakres ma ono w naukach przyrodniczych, czasami mylnie utożsamia się je z pojęciem
obszarów chronionych. Obszary przyrodniczo cenne mają szerszy zakres, ponieważ nie
wszystkie poddane są reżimowi ochronnemu i objęte wybraną formą ochrony przyrody. W literaturze przedmiotu zapisano dwa ujęcia obszarów przyrodniczo cennych:
wąskie – odnoszące się do obszarów poddanych ochronie prawnej zgodnie z określoną
formą ochrony przyrody, i szerokie – odnoszące się nie tylko do terenów objętych
ustawowym reżimem ochronnym, ale również do innych, o wyjątkowych i nieprzeciętnych przymiotach przyrodniczych, obszarów wiejskich i leśnych3. W monografii przyjęto pojęcie szerokie i uznano, iż najbardziej adekwatna w kontekście rozważań niniejszej publikacji jest definicja Dudley’a, zgodnie z którą obszar przyrodniczo cenny to:
„ściśle zdefiniowana przestrzeń geograficzna, uznana formalnie, przeznaczona do
ochrony i zarządzania przez środki prawne lub też inne efektywne środki dla osiągnięcia długoterminowych celów w zakresie ochrony przyrody wraz z występującymi
tam usługami (oraz dobrami) ekosystemowymi i walorami kulturowymi”4.
Zmiana redukcjonalistycznego traktowania środowiska oraz założenia o liniowości
rozwoju ekosystemów skutkowały przyjęciem paradygmatu holistycznego, umożliwiającego sprecyzowany opis zmian zachodzących w przyrodzie. Przedmiotem ochrony
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. Dz. U. 2020 poz. 55, ze zm., art. 6
ust. 2; art. 14, art. 8 ust. 1, art. 13. ust. 2.
2
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tj. Dz. U. 2020 poz. 1219, ze zm.,
art. 127, ust. 2, pkt. 1.
3
A. Król, Obszary o wysokich wartościach przyrodniczych, https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2016/0222/091932-dr-m-a-krol-obszary-hnv.doc+&cd=1&hl=pl&ct=clnk&gl=pl
[dostęp:
28.11.2021].
4
N. Dudley, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, IUNC, Gland,
Switzerland 2008.
1
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stały się nie obszary, ale procesy przepływu materii, energii i informacji w biosferze.
„Zapewnienie przepływu tych czynników jest możliwe przez stworzenie systemu
obszarów przyrodniczo cennych o różnym stopniu ochrony, połączonych w sieć”5.
Należy stworzyć ekologiczną sieć, w której podstawowymi częściami będą płaty
(o najniższym stopniu przekształceń antropogenicznych i najcenniejszych walorach
przyrodniczych) oraz korytarze (nieunikalne ekologicznie, często w formie pasmowej,
wielokilometrowej, obszary z dopuszczalną działalnością gospodarczą). Koncepcja ta
o zróżnicowanych reżimach ochronnych zależnych od stopnia cenności terenów zdecydowanie ułatwi właściwe interakcje pomiędzy turystami, administratorami i społecznością lokalną tych obszarów. Percepcja mieszkańców rejonów o wyjątkowej wartości
może ewoluować w kierunku akceptacji penetracji turystów w kontekście korzyści
z działalności pozaprodukcyjnej.
Obszary przyrodniczo cenne pełnią funkcje produkcyjne, pośrednioprodukcyjne
i pozaprodukcyjne. Abstrahując od funkcji produkcyjnej, niebędącej przedmiotem
analizy w tej publikacji, należy podjąć próbę skonkretyzowania pozostałych. Funkcja
pośrednioprodukcyjna polega na ochronie przed negatywnymi skutkami cywilizacji
przemysłowej i przed klęskami żywiołowymi, a produkcyjna przede wszystkim na
ochronie przyrody (krajobrazu różnorodności biologicznej, gleby, wody, klimatu, fauny,
flory, całej przyrody ożywionej i nieożywionej) i w aspekcie społecznym zachowaniu
dobrostanu człowieka przez wzmocnienie zdrowia fizycznego i psychicznego, umożliwienie turystyki, rekreacji, rozwoju kultury, edukacji, ekoedukacji, edukacji przez działanie.
Książka składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale 1 Turystyczne i edukacyjne
wykorzystanie obszarów przyrodniczo cennych przedstawiono ścieżki edukacyjne, muzea, geoparki i obiekty gminy Nowa Słupia jako atrakcje turystyczne. Interesujące jest
porównanie ścieżek w Białowieskim Parku Narodowym i na terenie nadleśnictw Białorusi. Z tą formą aktywności koresponduje najdłuższa trasa rowerowa w Polsce i jedna
z najdłuższych w Europie – Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo zaprezentowany
w aspekcie percepcji turystów. Należy wskazać nowatorskie podejście w światowej
praktyce muzealnej, w której obserwuje się aktywne przejście na technologie cyfrowe,
skuteczniejsze w działaniach edukacyjnych niż tradycyjne pokazywanie wypchanych
zwierząt, zasuszonych roślin i manekinów. W rozdziale omówiono również geoparki,
wpisujące się w koncepcję zrównoważonego rozwoju, w kontekście geoturystyki, nowej, powstałej w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, formy turystyki, obecnie tworzącej rynek niszowy na całym świecie, promującej zrównoważoną turystykę i poprawiającej cechy geograficzne obszaru. Zwrócono także uwagę na obszary leśne miasta
Białegostoku i okolic stanowiące ważny element przestrzeni przyrodniczej i krajobrazowej oraz istotny element systemu przyrodniczego o funkcji rekreacyjnej, dydaktycznej, społecznej, prozdrowotnej. Respondenci potwierdzili korzystanie z lasów miejskich
Planistyczne i implementacyjne aspekty rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, red. T. Poskrobko, Białystok 2011, s. 12.

5
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i ważność ich poszczególnych wartości przy wyborze rekreacji zgodnej z indywidualnymi potrzebami. Problem zaśmiecania lasów zaprezentowano jako patologię, wynikającą z wad charakteru, osobowości, niewłaściwego socjalizowania, które determinują
nieumiejętność korzystania z dobrze zorganizowanego systemu zbierania odpadów.
Istnieje zatem potrzeba modyfikacji osobowości, przekonań i postaw społecznych
przez edukację i sankcje negatywne. Pomocna może być edukacja leśna prowadzona
przez Lasy Państwowe dla dorosłych, dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych
w Leśnych Kompleksach Promocyjnych na terenie całego kraju.
W rozdziale 2 Ekonomiczne aspekty funkcjonowania obszarów przyrodniczo cennych
przeanalizowano znaczenie funduszy Unii Europejskiej w działalności Lasów Państwowych po 2003 roku. Wskazano, że stanowiły one marginalną część (poniżej 1%) dochodów. Chociaż spełniały funkcję uzupełniającą, to były przeznaczone na rozwiązywanie
istotnych problemów środowiskowych w skali lokalnej i ogólnokrajowej. Pozytywnie
oceniono dodatkowe zaangażowanie Lasów Państwowych, w tym nadleśnictw, w pozyskanie środków zewnętrznych, mimo bardzo dobrej sytuacji finansowej i możliwości
realizacji projektów ze środków własnych. Omawiając fundusz leśny w systemie finansowym Lasów Państwowych w latach 2019-2020 zidentyfikowano podstawę prawną
jego funkcjonowania, zasady tworzenia, źródła przychodów oraz kierunki wydatkowania środków zgromadzonych na koncie. Skonstatowano również, że ma on w systemie finansowym Lasów Państwowych duże znaczenie w działalności gospodarczej. Jest
wykorzystywany szczególnie w transferze środków pomiędzy nadleśnictwami. W rozdziale omówiono także podatek od zakwaterowania jako źródło dochodów w budżecie
gmin i wsparcia turystyki w Republice Słowackiej. Wpływa on bezpośrednio do budżetów
gmin i pośrednio ma służyć wspieraniu turystyki.
W rozdziale 3 Elementy przedsiębiorczości na obszarach przyrodniczo cennych między innymi odniesiono się do problemów pandemii COVID-19, której reżimy sanitarne
znacznie ograniczyły świadczenie usług gastronomicznych i noclegowych. Mimo
trudności branża w miarę możliwości zaspokaja potrzeby klientów, a nawet wpisuje się
w ekotrendy, których celem jest minimalizowanie zagrożeń środowiska. Wyodrębniono
je na przykładzie sieci „Organic Coffe & more” z siedzibą w Warszawie. Analizując zakres działalności usługowej w obiektach noclegowo-gastronomicznych podczas pandemii COVID-19 w powiecie bialskim wskazano akty prawne związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Ustawodawca nakazał zamknięcie hoteli
i obiektów noclegowych. W kolejnych miesiącach zwiększał lub zmniejszał restrykcje.
W badaniach dowiedziono, że nastąpiło istotne zmniejszenie dochodów, zatrudnienia,
liczby gości w obiektach noclegowych i bazie gastronomicznej w powiecie bialskim.
W rozdziale scharakteryzowano enoturystykę jako formę działalności podejmowaną
przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Sformułowano wniosek, że winiarstwo stanowi ważny czynnik rozwoju, wzrostu i poprawy konkurencyjności agroturystyki, ale wymaga dodatkowego wsparcia finansowego. Zdefiniowano również sieci
i ich najważniejsze formy i zwrócono uwagę, że współpraca sieciowa w zarządzaniu
turystyką wiejską jest bardzo ważnym elementem rozwoju usług turystyczno-rekrea— 11 —

cyjnych w Pieninach. Wskazano także planowanie przestrzenne jako możliwość pełnej
ochrony obszarów przyrodniczo cennych, ale również zasobów materialnych i kulturowych. Oceniono je jednak negatywnie, ponieważ nie zapewnia zachowania ładu
przestrzennego i nie uwzględnia działań ochronnych.
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Rozdział 1

Turystyczne i edukacyjne
wykorzystanie obszarów
przyrodniczo cennych

Chapter 1

Tourist and educational
use of naturally
valuable areas

Artur ŁUNIEWSKI • Stanisław ŁUNIEWSKI
PU-A ASTWA Sp. z o.o. w Białymstoku

1. Ścieżki edukacyjne
w Białowieskim Parku Narodowym
jako atrakcja turystyczna
Educational paths in Białowieża National Park
as a tourist attraction

STRESZCZENIE: Atrakcje turystyczne budowane na bazie ścieżek edukacyjnych mają szczególną
wartość poznawczą. Ich umiejscowienie w Puszczy Białowieskiej, wyjątkowo bezcennym
mateczniku różnorodności gatunkowej i genetycznej, wśród bardzo rzadkich przedstawicieli
fauny i flory i w unikatowym pod względem przyrodniczym obszarze leśnym generuje nie tylko
realizację celów edukacyjnych, ale również emocje, przeżycia, wrażenia. Spełniają one kryteria
przyjętej definicji atrakcji turystycznej, czyli są systemem: turysta (uczestnik), jądro (ścieżka),
i informacja (rzeczowa i wzrokowa afirmująca wrażenia). Spośród liniowych atrakcji turystycznych – szlaki turystyczne, trasy funkcyjne i ścieżki ekologiczne – te ostatnie w największym stopniu łączą funkcje turystyczne i edukacyjne, dydaktyczne, poznawcze.
SŁOWA KLUCZOWE: ścieżka edukacyjna, atrakcja turystyczna, Białowieski Park Narodowy

ABSTRACT: Tourist attractions based on educational paths are of special cognitive value. Situated in the Białowieża Forest, which is an invaluable key area of species and genetic diversity,
among exceptionally rare biota and in an environmentally unique forest area, the trails not only
generate the achievement of education objectives, but also emotions, experiences and impressions. They meet the definition of a tourist attraction, being a system comprising: tourist
(participant), nucleus (path), and information (material and visual, affirming impressions). Amidst
linear tourist attractions, such as tourist trails, functional routes and ecological paths, the latter
combine tourist and educational, didactic, cognitive functions to the greatest extent.
KEY WORDS: educational paths, tourist attraction, Białowieża National Park
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Wstęp
Puszcza Białowieska pełni funkcje edukacyjne, turystyczne oraz naukowo-badawcze . Edukacja przyrodnicza przez uczestnictwo jest jednym z wiodących rodzajów
działalności dotyczącej nauczania w ostępach puszczańskich z wykorzystaniem
infrastruktury edukacyjnej. Może być ona łączona z projektami turystycznymi. W latach
trzydziestych XX wieku na tym terenie działało Muzeum Przyrodnicze, które prowadziło zajęcia stacjonarne i terenowe dla dzieci i młodzieży oraz organizowało wystawy
przyrodnicze, projekcje filmów, wycieczki. Niezwykłość tej krainy tworzy wyjątkowo
bezcenny matecznik różnorodności gatunkowej i genetycznej, obecność bardzo rzadkich
przedstawicieli fauny i flory oraz unikatowość pod względem przyrodniczym obszaru
leśnego. Zachował się w wielu miejscach naturalny charakter Puszczy, dobry stan
rzeźby terenu, gleb, stosunków wodnych, świata roślin i zwierząt, mimo że od wieków
gospodarował tu człowiek. Transgraniczny obiekt Światowego Dziedzictwa UNESCO
Białowieża Forest jest atrakcją turystyczną w skali światowej.
W polskiej literaturze przedmiotu występują pojęcia walor turystyczny i atrakcja
turystyczna. W literaturze obcojęzycznej nie funkcjonuje pojęcie walor turystyczny,
a jego synonimem jest atrakcja turystyczna (tourist attractions – szeroki zakres; visitor
attractions – wąski zakres). Na potrzeby artykułu przyjęto systemową definicję McCannella, według której „atrakcja turystyczna jest empiryczną relacją pomiędzy turystą,
miejscem a znaczeniem”. Leiper adaptując za Gunnem pojęcie „jądra” jako McCannelowskie miejsce definiuje atrakcję turystyczną jako system zawierający trzy elementy:
turystę lub element ludzki, jądro lub element centralny i znaczenie lub element informacyjny. Atrakcja turystyczna istnieje wówczas, kiedy współistnieją te trzy elementy”2.
Jedną z atrakcji turystycznych o pogłębionym charakterze poznawczym są ścieżki
edukacyjne (dydaktyczne), popularna forma edukacji przyrodniczej. Pierwsze powstały
w latach pięćdziesiątych XX wieku w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce w latach siedemdziesiątych XX wieku. Stanowią one ważny element zagospodarowania rekreacyjnego lasu, ważną formę edukacji leśnej i równie ważną atrakcję turystyczną.
Celem opracowania jest ukazanie ścieżek edukacyjnych w Białowieskim Parku
Narodowym jako atrakcji turystycznej o szczególnym znaczeniu poznawczym. Wykorzystano metodę analizy literatury przedmiotu i analizy danych zastanych.
1

Artykuł napisano wykorzystując rozdział Funkcje edukacyjne i naukowo-badawcze w: S. Łuniewski, Problemy i wyzwania zarządzania Puszczą Białowieską jako cennym obszarem przyrodniczym z uwzględnieniem aspektów społecznych i gospodarczych, Białystok 2021, praca inżynierska,
promotor dr hab. inż. R. Paluch prof. PB, w zasobach Politechniki Białostockiej.
2
M. Nowacki, Atrakcje turystyczne, dziedzictwo i jego interpretacja jako produkt turystyczny,
„Problemy Turystyki” 1999, t. 22, nr 2.
1

— 15 —

Atrakcja turystyczna
„Starą” turystykę określano regułą 3S (Sun, Sea, Sand – słońce, morze, piasek),
a „nową” określa się regułą 3E (Entertainment, Exitement, Education – rozrywka, eksytacja, kształcenie). Ten paradygmat wpisuje się w aktywną turystykę przyrodniczą
i uzupełnia kontekst atrakcji klasyfikując je jako bierne i czynne. W 1972 roku E. Cohen3
wprowadził do literatury przedmiotu pojęcie atrakcje turystyczne, definiując je jako cel
masowej turystyki zagranicznej i dzieląc na rzeczywiste (o szczególnych cechach)
i sztuczne (wykreowane na użytek turystów).
W Słowniku języka polskiego4 zapisano, że atrakcja to ”co pociąga, interesuje pewną
niezwykłością, urozmaicenie, niespodzianka, rozrywka”. Jako przykład użycia podano
„atrakcja turystyczna”. Świadczy to o wysokiej frekwencji użycia tego związku frazeologicznego w języku polskim.
W najprostszej, niejako intuicyjnej, definicji wskazano, że atrakcja turystyczna
oznacza obiekt lub wydarzenie będące przedmiotem zainteresowania ze strony turystów oraz przyciągające ruch turystyczny. Wybór odwiedzającego jest więc determinantą wyznaczającą niezwykłość danego obiektu.
W Wikipedii5 rozróżniono:
•
atrakcyjność turystyczną, czyli właściwości obiektu decydujące o zainteresowaniu turystów, pozycjonowane przez walory turystyczne, zagospodarowanie
turystyczne i dostępność komunikacyjną;
•
atrakcję turystyczną, czyli obiekt przyciągający turystów, który ma odwiedzającego turystę, rdzeń (odróżniający go od innych obiektów) i oznacznik (marker)
dostarczający informacji o rdzeniu; jest to definicja właściwie tożsama
z McCannelowską.
W opisaniu atrakcji turystycznych jako wszystkich elementów składowych produktu turystycznego (walory miejsca i wydarzenia, obiekty i autentyczne wytwory kultury wyższej) oznaczonych szczególnie, mających zdolność przyciągania turystów
i decydujących o tym, że wybierają oni dany obszar, a nie inny, podkreślono ich wartość
atrakcji jako obiektu osobliwego, niezwykłego, wyjątkowego i zdolność do kreowania
produktu turystycznego.6
Nowacki słusznie wygenerował powtarzające się elementy w definicjach atrakcji
turystycznych. Są to:
•
zdolność do przyciągania zwiedzających;
•
system złożony z trzech elementów: jądra, turysty i oznacznika;
•
określony, ogrodzony, istniejący fizycznie teren, obiekt;
•
określony okres funkcjonowania;

3
4
5
6

E. Cohen, Towards a Sociology of International Tourist, „Social Research” 1972, nr 39.
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, Warszawa 1994.
https://pl.wikipedia.org./wiki/Atrkcyjność_turystyczna [dostęp:19.08.2021].
Z. Kruczek, Frekwencja w atrakcjach turystycznych, Kraków-Warszawa 2014.
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•
posiadanie formy organizacyjnej7.
W zależności od cech atrakcje turystyczne dzieli się na:
•
punktowe – gromadzą turystów na małym obszarze;
•
liniowe – gromadzą turystów wzdłuż szlaku;
•
powierzchniowe – gromadzą turystów na dużym obszarze8.
Ze względu na tematykę rozróżnia się atrakcje: monotematyczne (dotyczące przyrody ożywionej, nieożywionej, walorów historycznych, kulturowych) i wielotematyczne
(przyrodniczo-kulturowe, przyrodniczo-historyczne).
Atrakcje turystyczne według uogólniającej klasyfikacji dzielą się na:
•
pierwotne (jaskinie, skały, wodospady i inne);
•
stworzone przez człowieka, z czasem stały się atrakcjami (dwory, pałace, świątynie i inne);
•
stworzone przez człowieka, zaplanowane jako atrakcje (parki rozrywki i inne);
•
wydarzenia kulturalne, religijne, sportowe, igrzyska, festiwale, festyny9.
Jest to interesujący podział ze względu na jednoznaczne wskazanie atrakcji pierwotnych (natura) i wtórnych (interwencja człowieka). Pierwotnym zbyt duża liczba
turystów może zagrażać, a wtórnym służy maksymalizacja liczby odwiedzających ze
względów ekonomicznych.
Istnieje podział na atrakcje podstawowe, których zwiedzanie turysta planuje i spędza przy nich najwięcej czasu i drugorzędne, odwiedzane „przy okazji podstawowych”.
Turystyka to turysta. Bez niego nie istnieją atrakcje, „jądro” bez znaczenia i informacji traci sens. Dowiodła to bezwzględna pandemia 2020 roku. Bezlitosny wirus
praktycznie zniweczył przemysł turystyczny. Reaktywowanie ruchu podróżnych warto
oprzeć na następujących innowacjach:
•
kreowanie oryginalnych atrakcji;
•
wprowadzenie ułatwień dla odwiedzających;
•
stymulowanie wrażeń i doświadczeń turysty odwiedzającego atrakcje;
•
wprowadzenie nowych form zwiedzania, interaktywnej edukacji, warsztatów
kreatywnych;
•
kreowanie atrakcji na bazie obiektów spełniających inne funkcje;
•
dbanie o komfort turysty przez właściwe zarządzanie;
•
stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju;
•
edukacja kadry obsługującej turystów w atrakcjach;
•
łączenie się atrakcji w łańcuchy, korporacje, grupy tematyczne;
•
promowanie atrakcji w nowoczesnych środkach przekazu z wykorzystaniem
mediów społecznościowych.
Badania M. Gałązki przeprowadzone w 2015 roku dotyczące opinii respondentów
na temat edukacji przyrodniczej w Białowieskim Parku Narodowym wykazały, że najM. Nowacki, Zarządzanie atrakcjami turystycznymi w świetle aktualnych badań, „Folia Touristica” 2014, nr 31.
8
G. Wall, Tourist Attractions: line, point, area, “Annals of Tourism Research” 1997, nr 24.
9
J. Swarbrooke, The development and management of visitors attractions, Oxford 1995.
7
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częściej odwiedzany jest Rezerwat Pokazowy Zubrów. Wysokie notowania uzyskały
również „Szlak Dębów Królewskich”, „Żebra Żubra” i „Miejsce Mocy”10.

Ścieżki edukacyjne w Białowieskim Parku Narodowym
Ścieżka edukacyjna to wytyczona, oznaczona trasa dydaktyczna w środowisku
przyrodniczym, umożliwiająca zdobywanie wiedzy i umiejętności samodzielnie lub
z przewodnikiem11 . Pełni, jako nieliczna z atrakcji turystycznych, funkcję zarówno
rekreacyjną, jak i dydaktyczną, poznawczą. Przy tworzeniu koncepcji przebiegu ścieżki
edukacyjnej niezbędne jest uwzględnienie aspektów inżynieryjno-ergonomicznych oraz
informacyjnych. Służą one kształceniu społeczeństwa w zakresie walorów i ochrony
środowiska oraz kształtowaniu wrażliwości na otaczający świat przyrody i kreacyjne
twory ludzkiej działalności. W Polsce ujednolicił i zestandaryzował ścieżki dydaktyczne
Zespół Zadaniowy do spraw Wspomagania Edukacji Leśnej Społeczeństwa działający
przy Dyrektorze Generalnym Lasów Państwowych. Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe traktuje ścieżki edukacyjne jako główną formę edukacji leśnej społeczeństwa. Oprócz leśników zarządzających, w parkach narodowych i krajobrazowych
takie obiekty mogą tworzyć również samorządy (gminy, związki gmin, powiaty), szkoły,
organizacje turystyczne i pozarządowe.
Aktywność edukacji przyrodniczej Białowieskiego Parku Narodowego wiąże się
z działalnością Centrum Edukacyjno-Muzealnego i Ośrodka Edukacji Przyrodniczej.
Główne jej formy stanowią: programy edukacyjne skierowane do szkół (w tym także
programy prowadzone we współpracy z okolicznymi szkołami, m.in. w ramach ścieżek
ekologicznych); zajęcia terenowe skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych
przygotowywane na podstawie zgłoszonego zapotrzebowania tematycznego gotowe
materiały edukacyjne wykonane przez park; warsztaty szkoleniowe i seminaria do pracowników edukacji i nauczycieli; zajęcia cykliczne dla grup dzieci i młodzieży z okolicznych szkół; konkursy wiedzy o przyrodzie, jak również konkursy plastyczne i fotograficzne o tematyce przyrodniczej i kulturowej; wystawy stacjonarne i objazdowe
ułatwiające poznanie przyrody przez osobiste doświadczenie; ekspozycja stała; ścieżki
edukacyjne; cykliczne akcje przyrodnicze; opracowanie pomocy dydaktycznych12.
Główną zaletą ścieżek wytycznych w Białowieskim Parku Narodowym jest fakt,
że zainteresowany sam może poznać część białowieskiej przyrody korzystając z opisów
i udogodnień (na przykład kładek), respektując przy tym surowy reżim ochrony określony w regulaminie Parku, czyli zdobywanie wiedzy przez uczestnictwo łączy się
z kształtowaniem świadomości ekologicznej.
M. Gałązka, Edukacja przyrodnicza w Puszczy Białowieskiej w opinii odwiedzających, „Turystyka i Rekreacja” 2015, nr 13.
11
A. Antczak, Zasady tworzenia leśnej ścieżki edukacyjnej [w:] ABC edukacji leśnej, Bedoń 2007.
12
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej, materiał dostępny w wersji elektronicznej pod adresem
internetowym: https://bpn.com.pl/index.php?Itemid=77&id=42&option=com_content&task=view
[dostęp: 05.03.2021].
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Wybrane ścieżki edukacyjne na terenie nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej opisano
w tabeli 1.1.
Tabela 1.1. Wybrane ścieżki edukacyjne na terenie nadleśnictw Puszczy Białowieskiej
Nazwa
ścieżki

Nadleśnictwo/
Gmina

„Puszczańskie
Drzewa”

Nadleśnictwo
Białowieża/
Gmina Białowieża

Poprowadzona przez lasy grądowe
z okazałymi dębami, lipami, jesionami
i sosnami, z Białowieży przez Rezerwat Krajobrazowy im. W. Szafera do
Pokazowego Rezerwatu Zwierząt.

Długość: 4 km.

„Żebra Żubra”

Nadleśnictwo
Białowieża/
Gmina Białowieża

W dużej mierze poprowadzona
po kładce z drewnianych desek,
zbudowanej ze względu na podmokłość terenu. Opatrzona tabliczkami
informacyjnymi dotyczącymi mijanych
obiektów i zjawisk.

Długość: 4 km.
Wiosną okolice
szlaku przemierza
niezliczona liczba
żab, które zmierzają
do zbiornika wodnego.

„Miejsce
Mocy”

Nadleśnictwo
Białowieża/
Gmina Białowieża

Uważane za jedno najbardziej
tajemniczych miejsc w Puszczy
Białowieskiej, z przewagą elementów
antropologicznych: obszar dawnego
kultu Prasłowian bądź plemion
pogańskich, znany z tzw. pozytywnego
promieniowania. Klimat niesamowitości potęguje kamienny krąg oraz
drzewa o nietypowym kształcie.
W sąsiedztwie kamiennego kręgu
zlokalizowane jest jeziorko.

Długość: 0,5 km.

„Szlak Dębów
Królewskich
i Książąt
Litewskich”

Nadleśnictwo
Białowieża/
Gmina Białowieża

W uroczysku Stara Białowieża,
poprowadzona wśród 150-500-letnich
dębów, nazwanych imionami królów
i książąt, którzy niegdyś polowali
w tym lesie. Połączenie dostojeństwa
antropologicznego (królowie,
książęta) z dostojeństwem przyrody.

Długość: 0,5 km.

„Przez Trzy
Zbiorowiska”

Nadleśnictwo
Białowieża/
Gmina Białowieża

Umożliwia poznanie trzech typów
lasu: grądowego (mieszanina lasów
liściastych), dębowego i łęgowego
(nadrzeczny, w dolinie Narewki)

Długość: 0,4 km.
12 przystanków z tablicami informacyjnymi, zwracającymi
uwagę na ciekawsze
elementy przyrodnicze.

„Krajobraz
Puszczy”

Białowieża

Fragment Polany Białowieskiej:
od siedziby Nadleśnictwa Białowieża,
do Ośrodku Edukacji Leśnej „Nadleśnictwo Jagiellońskie”.
Przenikające się elementy. Antropologiczne (tereny rolne, żwirowiska,
las gospodarczy) i przyrodnicze (lasy
naturalne w rezerwacie „Wysokie
Bagno” oraz dolinie rzeki Narewka.

Długość: 5 km.
Udogodnienia dla
turystów: kładka nad
Narewką, deszczochron.

Charakterystyka ścieżek
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Dodatkowe
informacje

Nazwa
ścieżki

Nadleśnictwo/
Gmina

„Ptaki
Zbiornika
Siemianówka”

Nadleśnictwo
Browsk/ Narewka

Poprowadzona południowym
brzegiem zbiornika. Z kilku wież
widokowych można obserwować
ostoje ptaków północno-wschodniej
Polski oraz najważniejszy szlak –
ptasich wędrówek.

Długość: 4,5 km.
Ważny obszar badań
ornitologicznych dla
Europy: stwierdzono
występowanie około
280 gatunków
ptaków, z czego 26
z nich to gatunki
wymienione
w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt.

„Szlakiem
Orlika
Krzykliwego”

Nadleśnictwo
Browsk/ Gmina
Narewka

Rozpoczyna się od Herbarium.
Na 10 tablicach informacyjnych przedstawiono zwyczaje gniazdującego
w tym rejonie orlika krzykliwego,
opatrzone ilustracjami Tomasza
Samojlika.

Długość: 2 km.
W połowie ścieżki
miejsce ogniskowe
z wiatami – „Dworny
Grądek”, z widokiem
na dolinę
rzeki Narewki.

„Miodowa
Ścieżka
Edukacyjna”

Nadleśnictwo
Browsk/ Narewka

Przy siedzibie Nadleśnictwa Browsk
w Gruszkach. Na siedmiu tablicach
informacyjnych przedstawiono
bartnictwo na terenie Puszczy.
Wyeksponowano także okazowy ul
kłodowy (trzy podobne usytuowane
w pobliżu na terenie nadleśnictwa są
zamieszkałe przez dzikie pszczoły).

W pobliżu ekspozycji
plac zabawa dla
dzieci.

„Tropem
Żubra” Kosy
Most – Babia
Góra

Białowieża

Łączy trzy miejsca zimowego
dokarmiania żubrów, udostępnione
w Puszczy dla turystów, tzw. ostoje
żubrów: Kosy Most, Czoło, Babia Góra.
Dwa pierwsze znajdują się na terenie
Parku.

Długość: 20 km.

„Złoty Szlak
św.
Eustachego”

Nadleśnictwo
Browsk/ Narewka

Pętla zaczynająca się i kończąca przy
Herbarium. Prowadzi przez północnowschodnie drzewostany Puszczy.
Najciekawszy obiekt: kapliczka
w 360-letnim dębie łącząca element
antropologiczny i przyrodniczy.

Długość: 11 km.

„Pod Dębami”

Nadleśnictwo
Browsk/ Narewka

Rozpoczyna się w pobliżu miejscowości Świnoroje i przebiega przez
północne drzewostany Puszczy
Białowieskiej. Wzdłuż ścieżki
rozmieszczono 14 tablic edukacyjnych
o zróżnicowanej tematyce leśnej,
głównie odnoszącej się do pozytywnego oddziaływaniu aktywności
człowieka i jego wpływie na ochronę
Puszczy.

Długość: 10 km.

Charakterystyka ścieżek

Dodatkowe
informacje

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ścieżki edukacyjne, materiał dostępny w wersji elektronicznej pod adresem internetowym: https://bialowieza.travel/zobacz-koniecznie/sciezki-edukacyjne/atrakcje?limitstart=0 [dostęp: 07.03.2021].
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Zgodnie z przyjętą definicją ścieżka jest atrakcją turystyczną, ponieważ tworzy ją
triada: turysta-rdzeń-oznacznik. Turysta, czyli odwiedzający indywidulanie lub zbiorowo obiekty, korzystający z usług przewodnika lub nie, wybierający konkretny szlak
i nastawiony na zdobycie wiedzy oraz impresje, ekscytacje, uniesienia, silne emocje.
Rdzeń, czyli konkretne ścieżki przygotowane przez nadleśnictwa: Białowieża, Browsk/
Narewka (gmina) we współpracy z Białowieskim Parkiem Narodowym. Każdy szlak ma
konkretny rdzeń. Są to: „Puszczańskie Drzewa”, „Żebra Żubra”, „Miejsca Mocy”, „Szlak
Dębów Królewskich i Książąt Litewskich”, „Przez Trzy Zbiorowiska” (trzy typy lasu:
grądowy, dębowy, łęgowy), „Krajobraz Puszczy” (przenikające się tereny antropologiczne i przyrodnicze), „Ptaki Zbiornika Siemianówka”, „Szlakiem Orlika Krzykliwego”,
„Miodowa Ścieżka Edukacyjna” (graficznie zobrazowano bartnictwo na terenie Puszczy
i wyeksponowano okazowy ul kłodowy), „Tropem Żubra” (miejsca zimowego dokarmiania żubrów, ostoje: Kosy Most, Czoło, Babia Góra), „Złoty Szlak św. Eustachego”
(unikalny obiekt – w 360-letnim dębie kapliczka, łącząca element antropologiczny
i przyrodniczy), „Pod Dębami” (północne drzewostany Puszczy Białowieskiej). Nazwy
wskazują bezpośrednio lub pośrednio na główny element danej ścieżki, stając się
niejako jej oznacznikiem. Przy ich tworzeniu wybrano interesujące elementy, odpowiednio przygotowano je do udostępnienia i następnie oznakowano13. Mają różną
długość – od 0,4 km do 20 km. W zależności od potrzeb zwiedzających i edukujących
się zapewniono odpowiednią infrastrukturę, na przykład kładki umieszczone na podmokłych terenach („Żebra Żubra”), wieże widokowe („Ptaki Zbiornika Siemianówka”).
Umieszczono również tablice informacyjne i edukacyjne, przygotowano miejsce ogniskowe z wiatami, place zabaw dla dzieci, kładkę nad Narewką, deszczochron.

Podsumowanie
Puszcza Białowieska jest bezcennym obiektem przyrodniczym; przez swoją wyjątkowość, unikatowość stanowi atrakcję turystyczna bez wątpienia przyciągająca dużą
liczbę turystów, ale jednocześnie wymagającą ścisłego reżimu ochronnego. Ścieżki
edukacyjne (dydaktyczne, poznawcze) są szczególnym rodzajem atrakcji łączącej
funkcję kształcącą z rekreacyjną. Te wytyczone w Białowieskim Parku Narodowym na
terenie Nadleśnictw Białowieża i Browsk, wpisane w puszczańskie ostępy, informujące
turystę, przez markery, o danym obiekcie przez widoczne na obszarze identyfikatory
lub sposoby zagospodarowania turystycznego (tablica, znaki) oraz wykorzystywane
narzędzia promocji (przewodniki, foldery, strony internetowe, media społecznościowe)

13
Punktem wyjścia do kreowania atrakcji bywa oznacznik. Przykładem może być „Four Corner”
w Stanach Zjednoczonych, miejsce, w którym pod kątem prostym stykają się granice czterech
stanów – Utah, Nowego Meksyku, Kolorado, Arizony. Turysta stojąc na specjalnym kole może
przyjąć taką pozycję, że znajdzie się równocześnie w każdym ze stanów. Dotarcie do tej atrakcji
bez właściwego oznaczenia nie byłoby możliwe, bo miejsce niczym się nie wyróżnia i jest podobne
do wielu innych. Za: Derek M., Anatomia atrakcji – czyli jak stworzyć coś z niczego, https://postturysta.pl/artykul/ anatomia-atracji [dostęp: 28.08.2021].
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pełnią role nadzwyczajną ze względu na unikatowość miejsca. Prastare obiekty naturalne, głównie nieprzeciętne drzewostany, niespotykane w świecie miejsca mocy, żubry,
ptaki wzbogacają osobliwe emocje, przeżycia, wzruszenia. Wędrowanie bez przewodnika wymaga aktywności zwiedzającego, w czym pomagają mu efektywne tablice interpretujące konkretny, oglądany fragment przyrody.
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ABSTRACT: Intensification of everyday life leads to higher demands of people in the field of
leisure. The most effective means of meeting the recreational needs of the population is tourism, as it combines various activities – health improvement, cognition, is a means of spiritual
and social development of the individual. One of the most dynamically developing lines of the
tourism in recent decades was ecological tourism. Its development is facilitated by the presence
of natural ecosystems, which are poorly affected by the anthropogenic impact. At the same
time, forest ecosystems of forestry management are also valuable for ecological tourism.
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ecological trails potential for the development of tourism at the territory of forestry managements in Belarus.
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Введение
В наше время превалирующими подходами в отношении природных ресурсов
является их комплексное, не истощительное и рациональное использование1.
Понимание необходимости применения таких подходов к лесным ресурсам способствует формированию отношения к ним не только как к источнику сырья для
деревообрабатывающей промышленности. В сознании большинства людей лес
уже не является синонимом слова «древесина», а воспринимается гораздо шире,
как сложная экосистема, в которой можно наблюдать за ходом различных
процессов ее формирования. Наибольшее значение при таком понимании имеют
лесные сообщества близкие по своей структуре к естественным. Основное количество таких фитоценозов сосредоточено на особоохраняемых природных территориях, однако и на территориях лесохозяйственных учреждений можно встретить интересные объекты, потенциальные кандидаты для включения в сферу
экологического туризма.
Создание благоприятных условий для развития экологического туризма на
территории лесохозяйственных учреждений является одной из современных
задач. Чаще всего реализация этой задачи строится через разработку и создание
экологических троп, включающих в себя как природные, так и историко-культурные объекты.

Объекты и методы исследований
Нашими исследованиями охвачены расположенные на территории лесохозяйственных учреждений и Негорельского учебно-опытного лесхоза экологические тропы, имеющие значение для развития туризма, их состояние, развитие
инфраструктуры.
Был выполнен анализ территории Негорельского учебно-опытного лесхоза
с целью выявления объектов, имеющих туристическую привлекательность, дана
оценка их современного состояния, туристического и образовательного потенциала, возможности включения в имеющиеся и разрабатываемые туристические
продукты. Для проведения работ использовались общепринятые методики2.

Результаты исследований
Ранее практика создания экологических троп в лесохозяйственных учреждениях Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь носила ограниченный характер. Национальной стратегией устойчивого развития до 2020 г.
Forests in a Green Economy-A Synthesis, Division for Sustainable Development, UN-DESA,
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=400&nr=657&menu=1515
[дата доступа: 30.05.2021].
2
S. H. Sam, Interpretation – Making a Difference on Purpose, Colorado 2013, p. 291.
1
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(НСУР 2020) было предусмотрено расширение масштабов рекреационного
использования лесов, в том числе через развитие экологического туризма, что
способствовало повышению социально-экологических функций леса3. В определенной степени реализация НСУР способствовала развитию сети экологических
троп в лесохозяйственных учреждениях.
В предлагаемой для обсуждения и дальнейшего принятия Национальной
стратегии устойчивого развития на период до 2035 г. ставится стратегическая
цель по расширению экспорта туристических услуг (п. 6.3.5). Способами достижения стратегической цели являются, в том числе, разработка и реализация
экологических и орнитологических маршрутов с целью дальнейшего развития
экологического туризма. Сохранение и рациональное использование природного
потенциала, биологического и ландшафтного разнообразия также является одной
из целей Национальной стратегии, а достижение ее авторы связывают в немалой
степени с развитием агроэкотуризма (п. 9.2)4.
Экологические тропы получили широкое распространение на особо охраняемых природных территориях, для систематизации требований к их созданию
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Беларусь была разработана и утверждена «Инструкция о порядке разработки,
обустройства и использования экологических троп на особо охраняемых природных территориях» (постановление от 16.12.2010 № 58). В соответствии с ней, целью
разработки, обустройства и использования экологических троп является формирование экологической культуры граждан, воспитание у них бережного отношения к природе, обеспечение сочетания активного отдыха на природе с экологическим просвещением и образованием, а также регулирование рекреационной нагрузки на природные комплексы и объекты особо охраняемых природных
территорий. Экологические тропы должны размещаться на участках, характеризующихся высокой живописностью пейзажей, наличием привлекательных,
информативных и репрезентативных природных комплексов и объектов, комфортным микроклиматом, чередованием открытых и закрытых пространств,
транспортной доступностью. Максимальная протяженность экологической тропы
должна быть не более восьми километров. Если экологическая тропа используется в учебных целях, то ее протяженность не должна превышать двух километров.
При разработке и создании экологических троп в лесохозяйственных учреждениях в них часто включают производственные объекты, связанные с основной
деятельностью лесхоза. Так в Чериковском лесхозе разработан экологический
3
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь на период до 2020 года, https://www.minpriroda.gov.by/ru/nsur2020-ru/ [дата доступа: 06.06.2021].
4
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики
Беларусь до 2035 года, http://www.economy.gov.by/uploads/files/ObsugdaemNPA/NSUR-2035 1.pdf [дата доступа: 06.06.2021].
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маршрут «Лесными дорогами Чериковщины», включающий в себя посещение
таких объектов, как дендропарк, пчелиная пасека, лесной питомник, лесосеменная плантация, географические культуры, биотехнические сооружения в охотничьем хозяйстве, вольер для диких животных. Маршрут получился достаточно
продолжительным, около 16 км, что для пешего прохождения представляет
определенные трудности. Начало маршрута связано с гостиничным комплексом
лесхоза, что указывает на ориентацию этого маршрута, прежде всего, на туристов,
посетивших гостиничный комплекс.
В Витебском лесхозе разработан пеший туристический маршрут, также берущий свое начало от гостиничного комплекса лесхоза «Дреколье», расположенного
в живописном месте между двумя озерами. Маршрут включает в себя восемь
остановочных пунктов (начало маршрута, охотничий домик, место гнездования
диких уток, следы жизнедеятельности бобра, следы жизнедеятельности диких
животных, проведение загонных охот, охотничья вышка, окончание маршрута),
обладающих достаточно слабой информационной привлекательностью для рядовых туристов.
Экологическая велосипедная тропа разработана в Столбцовском лесхозе.
Включает в себя восемь остановочных пунктов, начинается от гостиничного комплекса лесхоза (Домик охотника) и имеет протяженность 25 км.

Р ису но к 2.1 . Схема маршрута экологической велотропы Столбцовского лесхоза
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Велосипедная тропа проходит по живописным местам, происходит чередование открытых и закрытых ландшафтов, включены в нее природные объекты,
среди которых гидрологический памятник природы местного значения родник
Красный, ручей Козелец, каскад трех озер, так и сохранившиеся объекты историко-культурного наследия – остатки водяной мельницы, участок сохранившейся
брусчатки в д. Пильница. На протяжении всего маршрута велосипедной экологической тропы имеются указатели, информационные стенды оформлены в одном
стиле, остановочные пункты обустроены и вся инфраструктура поддерживается
в хорошем состоянии.
Экологические тропы в лесохозяйственных учреждениях направлены в большей степени на знакомство с производством или интересными природными
объектами, в меньшей степени ориентированы на образовательные цели.
Негорельский учебно-опытный лесхоз был организован в 1948 г. для подготовки специалистов в области лесного хозяйства. На сегодняшний день это
филиал Белорусского государственного технологического университета, расположен на территории Дзержинского и Узденского районов Минской области
и включает три лесничества: Литвянское, Негорельское и Центральное, общей
площадью 17 107,6 га. Контора лесхоза, учебный корпус три общежития и две
небольшие гостиницы находятся в поселке Городище. Территория района расположения лесхоза выбиралась исходя из того, что в составе лесного фонда должны
встречаться практически все типы лесов, характерные для условий Беларуси.
Сейчас в лесном фонде доминируют хвойные насаждения, как и в целом по
республике, однако высока доля и широколиственных пород. Наиболее распространенные типы леса на территории лесхоза: мшистый (24,0%), орляковый
(33,2%), кисличный (17,2%). Территория земель лесхоза представлена, в основном,
крупными лесными массивами. Мелкие лесные контуры занимают совсем незначительную площадь5.
Однако тенденции развития образования в мире с каждым десятилетием все
больше стали носить экологическую направленность. Это обусловлено тем, что
XXI век наречен мировым сообществом «веком окружающей среды», в отличие от
прошедшего XX века – «столетия экономики». Экологическое воспитание сегодня
является одним из приоритетных в формировании человека как личности. Само
понятие «экологическое воспитание» подразумевает становление активной гражданской природоохранной позиции и оно, согласно Н.Ф. Реймерсу, «достигается
с помощью комплекса природоохранного и экологического обучения, включающего воспитание в узком смысле слова, школьное и вузовское экологическое
просвещение, пропаганду экологического мировоззрения»6.
Лесоустроительный проект филиала УО БГТУ «Негорельский учебно-опытный лесхоз»
на 2015-2024 гг., Министерство образования Респ. Беларусь. Пояснительная записка, Минск
2014, c. 247.
6
С. А. Шлюндт, Эколого-аксиологические основания развития личности в современном
обществе, „Педагогическое образование в России” 2014, № 4, c. 164-166.
5
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Важным аспектом современного экологического просвещения является пропаганда того, что экологические законы касаются духовной культуры, оказывают
влияние на социум. Поэтому общество активно включилось в процесс экологического познания и самообразования. Одной из наиболее доступных и понятных
форм достижения результатов в данном направлении выступает экологический
туризм.
Для развития экологического туризма большое значение имеет расположение
объекта относительно путей сообщения и крупных населенных пунктов. Условия
района расположения Негорельского учебно-опытного лесхоза можно назвать
вполне благоприятным: контора лесхоза и основные объекты инфраструктуры
и показа находятся на расстоянии 3 км от оживленной автомагистрали международного значения Брест – Москва, на расстоянии около 60 км от г. Минска. Еще
одним преимуществом расположения лесхоза является то, что он находится на
половине пути от столицы республики с ее двухмиллионным населением к таким
общеизвестным туристическим центрам, как Мирский замок и Несвижский
дворцово-парковый комплекс.
Территория района расположения Негорельского учебно-опытного лесхоза
имеет целый ряд объектов, представляющих определенную ценность для развития
экологического туризма. Несомненно, гордостью лесхоза является ботанический
сад, насчитывающий более 650 видов деревьев и кустарников из разных стран
мира. Ведущий отдел сада – дендрарий – был заложен в 1954 г. по инициативе
заведующего кафедрой лесоводства Белорусского лесотехнического института
имени С.М. Кирова (в настоящее время БГТУ) Б.Д. Жилкина. В основу размещения
коллекции дендрария положен ботанико-географический принцип с выделением
дендрофлор Китая, Японии, Дальнего Востока, Сибири, Средней Азии, Крыма
и Кавказа, Европы и Северной Америки7. В 1996 г. была проведена масштабная
реконструкция партерной части ботанического сада8.
В 2009 г. была открыта подготовка на базе лесохозяйственного факультета
БГТУ специалистов по туризму и природопользованию. В процессе подготовки
специалистов большое внимание уделяется формированию у них навыков профессиональных экскурсоводов, умений использовать природные объекты для
развития экологического туризма, способам подачи материала, которые должны
заинтересовать туристов. Для этих целей сотрудниками факультета был разработан проект создания экологической образовательной тропы «Сказка Негорельского леса». В 2015 г. она была создана преподавателями, студентами лесохозяйственного факультета при поддержке Негорельского учебно-опытного лесхоза
и ректората университета. Установленные на тропе арт-объекты были изготовГ. Я. Клiмчык, Дэндрарый батанiчнага саду БДТУ / Г. Я. Клiмчык, I. У. Гуняжэнка, Мiнск
1999, c. 66.
8
Т. М. Бурганская, Состав коллекции травянистых декоративных растений партерной
части ботанического сада БГТУ, Т. М. Бурганская, Н. А. Макознак, И. К. Зельвович, И. М. Иванова, „Труды БГТУ. Лесное хозяйство” 2015, № 1 (174), c. 240-243.
7
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лены преподавателями и учащимися Витебского государственного технологического колледжа9. Цель экологической тропы – формирование экоцентрического
мировоззрения, воспитание бережного и рационального отношения к природным
ресурсам, экологическое просвещение туристов, знакомство с этнокультурой
и мифологией10. Находится она целиком на территории ботанического сада, ее
протяженность составляет более 900 м., на ней находятся 11 остановочных пунктов.
Название экологической тропы подчеркивает связь мифологии и природы
в традиционных верованиях беларусов в то, что все природные стихии и сфера
обитания человека населены многочисленными духами и богами. Остановочные
пункты, помимо информации на стендах, оборудованы арт-объектами, действующей пасекой (рисунок 2.2).

Р ису но к 2.2 . Объекты экологической тропы «Сказка Негорельского леса»

9
Н. И. Зданович, Концепция проектируемой экологической тропы «Сказка негорельского
леса», Н. И. Зданович, В. М. Каплич, Я. А. Шапорова, „Труды БГТУ. Лесное хозяйство” 2015, № 1
(174), c. 256-259.
10
Экологическая тропа «Сказка Негорельского леса» как инновация в образовательной
технологии, О.В. Бахур [и др.], Материалы международной научно-практической конференции, 12–14 ноября 2015 г., Минск 2016, c. 25-29.

— 29 —

Названия остановочных пунктов экологической тропы «Сказка Негорельского
леса», а также содержание экскурсионного рассказа поддерживают тему «сказочности» («Каменная казка», «Пчаліны мегаполіс»). Это не только оживляет
экскурсионный рассказ, но и способствует расширению кругозора экскурсантов
и студентов. Во время прохождения по тропе в состав экскурсионного рассказа,
помимо научной информации о природных объектах, включаются мифы и легенды беларусов и других народов, связанные с природными стихиями (лесом,
водой), а также фаунистическими ресурсами, которые являются объектами показа
и рассказа. Для соблюдения принципа наглядности на экологической тропе
установлен информационный стенд «Духи леса» с изображением мифических
персонажей, обитающих, согласно представлениям наших предков, в лесах. Размещается щит у пятого остановочного пункта «Уладанні Гаюна». Там же установлена скульптурная композиция «Домік Гаюна». На восьмом остановочном пункте
(«У гасцях у Лазавiка») с этой же целью установлен стенд «Лаза ў жыццi i культуры
беларусаў». На нем размещено изображение духа лозы и болот – Лозовика на
фоне его домика и информация о лозоплетении с фотографиями предметов быта
из этого материала.
По каждому остановочному пункту выделяются основные подтемы, которые
определяют выбор объектов показа. Их отбор производился также с учетом точки
обзора (нахождение экскурсионных объектов в пределах видимости). Критерии
отбора природных объектов на тропе – либо типичность (например, лещина,
вишня птичья) либо их уникальность (псевдотсуга Мензиса).
Содержание контрольного текста экскурсии позволяет проводить их для
студентов БГТУ по профильным дисциплинам, а также для организованных групп
экскурсантов на темы: «Аборигены и интродуценты во флоре Беларуси», «Лекарственные кладовые природы», «Легенды и мифы белорусов» и т. п. В результате
достигаются цели экологического просвещения туристов, знакомство их с этнокультурой и мифологией, воспитание бережного и рационального отношения
к природным ресурсам. Посетителями экологической тропы могут быть: студенты
– для закрепления полученных знаний о биоразнообразии в природе и навыков
проведения биологических экскурсий; будущие экскурсоводы – для закрепления
навыков экскурсионного рассказа, показа и ведения природоведческих и краеведческих экскурсий; учащиеся – для образования и экологического просвещения;
туристы – для наблюдения за растительным миром; научные работники, участники научных конференций экологической направленности, члены школьных
объединений экологического и близкого к нему профиля.
Большим достоинством тропы является и то, что ее могут посещать и люди
с ограниченными возможностями: инвалиды-колясочники и слабослышащие.
В настоящее время экологическая образовательная тропа «Сказка Негорельского леса» используется не только в образовательном процессе. Она открыта для
самостоятельного посещения, по ней проводятся экскурсии для школьников,
туристов, на остановочных пунктах с яркими арт-объектами проводятся фото— 30 —

сессии. Ботанический сад и расположенная на его территории экологическая
образовательная тропа включены в программы автобусных экскурсий, направляющихся в Мир и Несвиж, в велосипедный маршрут выходного дня, проходящий по
территории Дзержинского и Столбцовского районов.
Увеличение количества туристов на экологической образовательной тропе
«Сказка Негорельского леса» показало, что для повышения привлекательности
территории лесхоза необходимо создание новых объектов, включение их в единую
туристическую сеть. Объектами, представляющими интерес для экологического
туризма, могут быть озеро Бездонница, долговременная огневая точка времен
второй мировой войны, музей природы, сохранившиеся объекты на территории
г.п. Негорелое.

Выводы
Таким образом, экологические тропы в лесохозяйственных учреждениях
находят достаточно широкое распространение. Чаще всего они связаны с Домиками охотника и ориентированы, прежде всего, на их посетителей. По большей
части являются пешеходными, однако по некоторым организовано перемещение
на велосипедах. Экологические тропы учебной направленности не имеют широкого распространения, что связано с необходимостью разработки методических
рекомендаций, текстов экскурсий, направленных на образование, способных
заинтересовать учащихся.
Несмотря на широкое распространение в лесохозяйственных учреждения,
сами по себе экологические тропы не смогут в полной мере решить проблему
привлечения туристов, необходима их дальнейшая разработка, объединение их
в сети, с включением объектов исторического и культурного наследия. Эта задача
в определенной степени выходит за рамки лесхозяйственных учреждений и требует активного подключения всех заинтересованных в развитии туризма в Беларуси сторон.
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1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
2. Politechnika Białostocka

3. Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo w percepcji turystów
The Green Velo East of Poland Cycling Trailin
the perception of tourists

STRESZCZENIE: Celem opracowania jest ukazanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
w percepcji turystów. Badania ankietowe przeprowadzono w 2019 roku. Kwestionariusz
rozpowszechniono wśród członków grup skupiających miłośników turystyki rowerowej na
Facebooku. Poprawnie wypełnione kwestionariusze pozyskano od 121 osób. Głównymi powodami
korzystania z roweru było polepszenie nastroju, chęć obcowania z przyrodą, a także poprawa
sprawności fizycznej. Świadomość istnienia Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo miało
84,3% badanych, a 57,0% miało okazję nim podróżować. Najpopularniejszymi odcinkami okazały
się Puszcza Białowieska i Puszcza Knyszyńska, Mazury Północne oraz Suwalszczyzna i Puszcza
Augustowska. Powodem wyboru były głównie walory przyrodnicze i atrakcyjne krajobrazy. Bardzo wysoko oceniono infrastrukturę techniczną i oznakowanie szlaku, walory turystyczne trasy
oraz poziom jej bezpieczeństwa. Nieco gorzej oceniono jakość nawierzchni oraz dostępność
bazy noclegowej i gastronomicznej wzdłuż szlaku. Prawie 70% badanych szlak Green Velo oceniło dobrze bądź bardzo dobrze.
SŁOWA KLUCZOWE: Green Velo, szlak rowerowy, turystyka rowerowa

ABSTRACT: The aim of the study is to present The Green Velo East of Poland Cycling Trail in the
perception of tourists. The survey was conducted in 2019. The questionnaire was distributed
among members of groups of cycling enthusiasts on Facebook. Correctly completed questionnaires were obtained from 121 people. The main reasons for using the bike were the improvement
of the mood, the willingness to commune with nature, and the improvement of physical fitness.
84.3% of respondents were aware of the existence of The Green Velo East of Poland Cycling
Trail, and 57.0% had the opportunity to travel by it. The most popular sections turned out to be
the Białowieża Primeval Forest and the Knyszyńska Primeval Forest, Northern Masuria, and the
Suwałki Region, and the Augustów Primeval Forest. The reasons for their choice were mainly
natural values and attractive landscapes. The technical infrastructure and marking of the trail,
tourist values of the route, and the level of its safety were rated very highly. The quality of the
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surface and the availability of accommodation and catering facilities along the trail were rated
slightly worse. Almost 70% of the respondents rated the Green Velo trail good or excellent.
KEY WORDS: Green Velo, bicycle trail, bicycle tourism

Wstęp
Moda na aktywne spędzanie czasu wolnego, aktualny trend na wykorzystanie ekologicznych środków transportu, a także fakt, iż 61% polskich gospodarstw domowych
posiada przynajmniej jeden rower (inny niż dziecięcy) 1 przyczyniają się do dużej
popularności turystyki rowerowej. Ta forma turystyki kwalifikowanej umacnia się coraz
bardziej na rynku krajowym, a jazda na rowerze, jako jedna z aktywnych form wypoczynku podejmowanych podczas wyjazdów turystycznych Polaków, uplasowała się na
trzecim miejscu (43%), zaraz po spacerach i pływaniu. Co więcej, prawie co 10 Polak
(9%) w ciągu ostatnich kilku lat brał udział w samodzielnie organizowanym wyjeździe,
podczas którego rower stanowił środek transportu. Co setny natomiast (1%) w ostatnich latach był uczestnikiem zorganizowanego wyjazdu rowerowego2.
Rozwojowi turystyki rowerowej w Polsce sprzyja również duża i ciągle powiększana
liczba ścieżek, tras i szlaków rowerowych. Na terenie kraju funkcjonuje bowiem
6 międzynarodowych szlaków rowerowych EuroVelo (EV), będących częścią sieci tras
rowerowych, zaplanowanych oraz nadzorowanych przez Europejską Federację Cyklistów (ECF) we współpracy z państwowymi oraz regionalnymi partnerami. Zaliczają się
do nich: EV 2 Trasa Stolic, EV 4 Szlak Europy Centralnej, EV 9 Trasa Bałtyk – Adriatyk/Szlak Bursztynowy (zwany również R-9), EV 10 Szlak Rowerowy Morza Bałtyckiego, EV 11 Trasa Europy Wschodniej oraz EV 13 Szlak Żelaznej Kurtyny. Istnieje także
sieć szlaków o znaczeniu międzyregionalnym, wśród których wymienić można między
innymi Szlak Orlich Gniazd, Szlak Wzdłuż Bałtyku R-10, Wiślaną Trasę Rowerową,
Europejski Szlak Rowerowy R-1 oraz kilkanaście tras dziedzictwa przyrodniczokulturowego funkcjonujących w ramach Szlaków Green Ways, a także kilkadziesiąt
regionalnych szlaków rowerowych na terenie poszczególnych województw3.

1
Sytuacja gospodarstw domowych w 2020 r. w świetle badania budżetów gospodarstw domowych, Warszawa 2021.
2
J. Węglarczyk, D. Zientalska, Popyt na turystykę rowerową. Analiza deskresearch, Warszawa 2019,
s. 4.
3
M. Kozioł, Analiza podaży turystyki rowerowej w Polsce 2021, Warszawa 2021.
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Najbardziej spektakularnym projektem rowerowym, jaki do tej pory zrealizowano
w Polsce, jest Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, będący najdłuższą trasą
rowerowa w Polsce i jedną z dłuższych w Europie. Wartość tego, liczącego ponad 2000
km, projektu to 274 mln zł4. Szlak wiedzie przez pięć województw wschodniej Polski
(warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie), a na jego
trasie rozmieszczonych zostało 228 miejsc obsługi rowerzystów (MOR).

Rysunek 3.1. Przebieg, tabliczka informacyjna i logo Wschodniego Szlaku Rowerowego Green

Velo
Źródło: www.greenvelo.pl, www.de.wikipedia.org [dostęp: 27.06.2021].

4
Utrzymanie i wykorzystanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo, Informacja o wynikach kontroli. Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2021.
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Regiony, przez które prowadzi szlak są wyjątkowe i niezwykle różnorodne. Świadczą o tym wybitne atrakcje turystyczne, zarówno te usytuowane bezpośrednio na trasie, jak i te znajdujące się na obszarze 20-kilometrowego korytarza po obu stronach
trasy5. Wśród nich podziwiać można liczne zabytki, które stanowią istotną część polskiego dziedzictwa kulturowego, między innymi katedrę we Fromborku, zamek w Lidzbarku Warmińskim, kompleks klasztorny w Supraślu, dawne żydowskie miasteczka
Tykocin i Leżajsk, miasta Chełm, Włodawa i Szczebrzeszyn znane ze swego wielokulturowego dziedzictwa, nadbużańskie sanktuaria różnych wyznań w Kostomłotach,
Kodniu i Jabłecznej, starówka w Przemyślu, zamek w Łańcucie, średniowieczne miasto
Sandomierz czy ruiny renesansowego zamku w Ujeździe. Pokonanie trasy Green Velo
to także niecodzienna okazja do zapoznania się z wyjątkowym bogactwem przyrodniczym i malowniczymi krajobrazami wschodniej Polski. Trasa szlaku wiedzie bowiem
między innymi przez takie miejsca (nazywane królestwami), jak: Zalew Wiślany, Suwalszczyzna i Puszcza Augustowska, Dolina Biebrzy i Narwi, Puszcza Białowieska i Puszcza
Knyszyńska, Dolina Bugu, Roztocze czy Góry Świętokrzyskie.
Biorąc pod uwagę rozmach przedsięwzięcia, jakim jest Wschodni Szlak Rowerowy
Green Velo, zasadne wydaje się podjęcie próby rozpoznania opinii, jaką ta trasa cieszy
się wśród przemierzających ją rowerzystów.

Cele i metoda badań
Celem opracowania jest ukazanie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo
w percepcji turystów. Wśród szczegółowych celów przeprowadzonych badań między
innymi można wyróżnić:
1. Wskazanie powodów korzystania z roweru.
2. Określenie popularności poszczególnych odcinków szlaku Green Velo wśród
rowerzystów, a także powodów ich wyboru.
3. Rozpoznanie opinii osób podróżujących szlakiem w zakresie poszczególnych
jego elementów, takich jak:
•
infrastruktura techniczna, oznakowanie i nawierzchnia szlaku,
•
walory turystyczne zlokalizowane wzdłuż szlaku,
•
dostępność infrastruktury turystycznej wzdłuż szlaku,
•
poziom bezpieczeństwa podczas poruszania się po szlaku.
4. Wskazanie źródeł informacji, z których rowerzyści pozyskują informacje
o szlaku Green Velo.

5
Więcej na temat walorów i infrastruktury turystycznej wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo można przeczytać na stronie szlaku: www.greenvelo.pl. Interesującymi pozycjami na ten temat jest także bardzo praktyczny informator turystyczny po Szlaku Green Velo wydany przez Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego. Natomiast szerzej
na temat promocji szlaku: M. Wilk-Grzywna, Skuteczna komunikacja marketingowa produktu turystycznego w aspekcie rozwoju regionalnego na przykładzie Wschodniego Szlaku Rowerowego Green
Velo, „Studia KPZK” 2015, nr 166.
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Badania zostały przeprowadzone w 2019 roku z wykorzystaniem techniki ankiety.
Link do kwestionariusza został rozpowszechniony na czterech grupach dyskusyjnych
w serwisie społecznościowym Facebook: „Rowerowy Świat”, „Rowerzyści To Super Rodzina”, „Rower Warszawa”, „Bicyklomania – przyroda i rower”6. Poprawnie wypełnione
kwestionariusze pozyskano od 121 osób.

Turystyka rowerowa jako jedna z form turystyki kwalifikowanej
Popularnym sposobem rozróżnienia rodzajów turystyki jest kryterium głównego
motywu wyjazdu. Dzięki temu można wyodrębnić między innymi turystykę wypoczynkową, poznawczą, religijną czy biznesową, ale także kwalifikowaną, do której zalicza się
między innymi turystyka rowerowa.
Kiedy obok tradycyjnych rodzajów turystyki, takich jak: piesza nizinna i górska oraz
narciarska, upowszechniać zaczęła się także turystyka kolarska, kajakowa, motorowa
i żeglarska, PTTK, poszukując dla nich wspólnego określenia, wprowadziło w latach
1951-1953 pojęcie turystyka kwalifikowana7. Próby jej zdefiniowania były podejmowane
na łamach wielu opracowań naukowych. Wśród ich autorów są między innymi:
S. Ostrowski8, Z. Mikołajczak9, Z. Bielczyk10, Z. Kulczycki11, Z. Kruczek12, T. Łobożewicz13,
J. Merski 14 , W.W. Gaworecki 15 , M. Durydiwka 16 , G. Bieńczyk 17 ,W. Kurek i in. 18 ,
Kwestionariusz ankiety rozpowszechniony został przez M. Kobylińską.
W. Militz, Turystyka kwalifikowana, jej charakter i znaczenie [w:] PTTK w 20-leciu PRL, Warszawa 1967; K. Kaganek, Różnorodność pojęć w zakresie aktywnego uprawiania turystyki [w:]
Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej i specjalistycznej, red. A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Warszawa 2015.
8
S. Ostrowski, Ruch turystyczny w Polsce, Warszawa 1968.
9
Z. Mikołajczak, Turystyka kwalifikowana, Warszawa 1976; idem, Turystyka kwalifikowana
i aktywna w TKKF [w:] Turystyka aktywna. Turystyka kwalifikowana, red. T. Łobożewicz, R. Kogut,
Warszawa 1999.
10
Z. Bielczyk, Zasady organizowania wycieczek i obozów, Warszawa 1975.
11
Z. Kulczycki, Zarys historii turystyki w Polsce, Warszawa 1977.
12
Z. Kruczek, Krajoznawstwo a turystyka kwalifikowana [w:] Krajoznawstwo w turystyce kwalifikowanej i imprezach masowych. Materiały do dyskusji przed Kongresem Krajoznawczym, Warszawa 1979; Z. Kruczek, Związki turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa [w:] Turystyka aktywna
– turystyka kwalifikowana, zbiór materiałów pokonferencyjnych, red. T. Łobożewicz, R. Kogut,
Warszawa 1999.
13
T. Łobożewicz, Turystyka kwalifikowana, Warszawa 1983.
14
J. Merski, Turystyka kwalifikowana, Warszawa 2002; J. Merski, J. Warecka, Turystyka kwalifikowana. Turystyka aktywna, Warszawa 2009.
15
W. W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2003.
16
M. Durydiwka, Turystyka aktywna a turystyka kwalifikowana. Dylematy terminologiczne [w:]
Turystyka aktywna i jej rozwój na Roztoczu – regionie pogranicza, red. A. Świeca, K. Kałamucki,
Lublin 2006; M. Durydiwka, Definicja i zakres pojęcia „turystyka kwalifikowana (turystyka aktywna)” [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Warszawa 2010.
17
G. Bieńczyk, Turystyka kwalifikowana w działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w latach 1950-1990, Warszawa 2007.
18
W. Kurek, M. Mika, E. Pitrus, Formy turystyki kwalifikowanej [w:] Turystyka, red. W. Kurek,
Warszawa 2007.
6
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B. Bończak19, A. Gordon20, B. Pisarska21 i wielu innych. Jolanta Śledzińska po analizie
licznych definicji turystyki kwalifikowanej, wskazała specyficzne jej cechy. Wśród nich
wymienić można22:
•
Zaliczanie turystyki kwalifikowanej do najwyższej formy specjalizacji wybranej
dyscypliny turystycznej (na przykład wiele osób uprawia pieszą turystykę górską, ale tylko nieliczni ze znawstwem – o ich kwalifikacji świadczy właściwe
przygotowanie ubioru, wyposażenia na wędrówkę czy trasy wędrówki).
•
Zobowiązanie turysty kwalifikowanego do zdobycia i utrzymania jak najwyższej
wydolności i sprawności fizycznej oraz odporności na wszelkie zmiany warunków atmosferycznych oraz niewygody (właściwe przygotowanie ubioru i ekwipunku w zależności od zmienności warunków pogodowych, ale także wiedza
pozwalająca na identyfikowanie zagrożeń napotykanych podczas uprawiania
tego rodzaju turystyki).
•
Konieczność opanowania umiejętności posługiwania się sprzętem turystycznym, przede wszystkim lokomocyjnym (między innymi narty, kajak, rower).
Każdy turysta – nawet uprawiający turystykę pieszą nizinną – jeżeli ma zamiar
zaliczać się do grona turystów kwalifikowanych, musi posiadać wszelkie
umiejętności celowego doboru ubioru i sprzętu turystycznego, a także powinien opanować technikę biwakowania i obozowania.
•
Posiadanie przez turystę kwalifikowanego wszechstronnej wiedzy o środowisku, w którym wędruje bądź mieszka (wskazane jest posiadanie umiejętności
samodzielnego zdobywania wiedzy krajoznawczej, organizowania wędrówki,
dobierania norm marszu, pływania, jazdy, terenoznawstwa).
Warto tu także wyjaśnić samą nazwę turystyki kwalifikowanej. Zdaniem Łobożewicza może mieć ona związek z23:
•
kwalifikacjami, jakie musi posiadać turysta uprawiający ten rodzaj turystyki;
•
kwalifikowaniem osiągnięć turystycznych dla uzyskania coraz wyższych stopni
odznak turystycznych;
•
oceną wyczynów turystycznych na podobieństwo wyczynów w sporcie kwalifikowanym.

B. Bończak, Turystyka aktywna, kwalifikowana czy sportowa? Wzajemne relacje między zjawiskami w świetle literatury polskiej i zagranicznej [w:] Współczesne uwarunkowania i problemy
rozwoju turystyki, red. R. Pawlusiński, Kraków 2013.
20
A. Gordon, Poprzez turystykę kwalifikowaną, „Gościniec Polskiego Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego” 2013, nr 3(45).
21
B. Pisarska, Znaczenie oraz zakres turystyki kwalifikowanej i aktywnej w ujęciu historycznym
[w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej… .
22
J. Śledzińska, Turystyka kwalifikowana – środek czy cel działalności polskich towarzystw turystycznych? [w:] ibidem.
23
T. Łobożewicz, Turystyka kwalifikowana…; idem, Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej (Przewodnik do ćwiczeń). Skrypt dla studentów AWF (studia 1˚), Warszawa 1996; idem, Miejsce turystyki
kwalifikowanej i aktywnej w całokształcie ruchu turystycznego [w:] Turystyka aktywna – turystyka
kwalifikowana ...
19
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Omawiając istotę i pojęcie turystyki kwalifikowanej należy także odnieść je do innych, stosowanych zamiennie (czasem w nieuzasadniony sposób) określeń. Wielu autorów zgodnych jest, że to co w Polsce określane jest turystyką kwalifikowaną24, na świecie znane jest pod nazwą turystyki usportowionej25. Turystyka kwalifikowana bywa
także czasem utożsamiana z turystyką specjalistyczną oraz aktywną. Jest to jednak
koncepcja dyskusyjna. Wnikliwa analiza literatury przedmiotu rodzi bowiem w autorze
przekonanie, że pojęcie turystyki specjalistycznej w odniesieniu do kwalifikowanej jest
z jednej strony nieco przestarzałe, a z drugiej zdecydowanie węższe. Turystyka aktywna w stosunku do kwalifikowanej jest natomiast pojęciem szerszym. Z uwagi jednak na
problematykę podjętą w opracowaniu pogłębione rozważania na ten temat nie będą tu
prowadzone.
Jedną z popularniejszych form turystyki kwalifikowanej jest turystyka rowerowa.
W Polsce jej początki sięgają roku 1886, kiedy to założono (działające do dziś) Warszawskie Towarzystwo Cyklistów26. Jego członkami byli między innymi Henryk Sienkiewicz,
Bolesław Prus czy Maria Skłodowska-Curie (która nawet w podróż poślubną z mężem
Piotrem Curie pojechała rowerem). Głównym jego celem było upowszechnianie kolarstwa, które już wtedy realizowano zarówno przez promowanie turystyki rowerowej, jak
i organizację zawodów27 . Turystykę rowerową zdefiniować można jako aktywność
uprawianą w celach rekreacyjnych, uwzględniającą między innymi takie elementy, jak:
podróżowanie, odkrywanie i zwiedzanie, gdzie środkiem używanym do przemieszczania się jest rower28. Ta forma turystyki uprawiana może być w ramach wielu innych
rodzajów turystyki, na przykład wiejskiej, miejskiej czy turystyki na przyrodniczych
obszarach chronionych29, a także łączyć cele turystyki poznawczej, wypoczynkowej,
zdrowotnej, religijnej i innych. Można ją podejmować zarówno indywidualnie,
jak i w grupach, na przykład w klubach turystyki rowerowej30.
Osoby uprawiające rekreacyjną jazdę na rowerze można podzielić na następujące
kategorie31:
Należy tu nadmienić, że pojęcie turystyki kwalifikowanej nie jest stosowane poza granicami
Polski.
25
T. Łobożewicz, Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej… .; J. Merski, op. cit.; B. Pisarska, Znaczenie oraz zakres turystyki kwalifikowanej… .; W. Alejziak, Turystyka sportowa – przyczynek do dyskusji nad definicją oraz problematyką badawczą, „Turyzm” 2016, nr 26/1.
26
A. Stasiak, J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Szlaki turystyczne – zagadnienia terminologiczne i zasady klasyfikacji [w:] Szlaki turystyczne od pomysłu do realizacji, red. A. Stasiak, J. Śledzińska,
B. Włodarczyk, Warszawa – Łódź 2014.
27
J. Grochowicz, M. Panasiewicz, A. Mazur, Święto roweru, czyli turystyka aktywna na dwóch
kółkach po ziemi lubartowskiej [w:] Wczoraj, dziś i jutro turystyki aktywnej… .
28
Obsługa uczestników turystyki i rekreacji, red. B. Meyer, Warszawa 2015.
29
A. Niezgoda, Rynkowe uwarunkowania rozwoju turystyki rowerowej [w:] Turystyka rowerowa
w Zjednoczonej Europie, red. J. Śledzińska, B. Włodarczyk, Warszawa 2012.
30
M. Dębowska-Mróz, E. Ferensztain-Galardos, R. Krajewska, A. Rogowski, Turystyka rowerowa
jako forma turystyki aktywnej na przykładzie Gminy Miasta Radomia, „Biuletyn KPZK PAN” 2018,
nr 269.
31
B. Meyer, A. Sawińska, Kierunki rozwoju szlaków rowerowych w województwie zachodniopomorskim, „Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG” 2018, nr 21(1).
24
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osoby, uprawiające rekreację rowerową w miejscu zamieszkania (do jednego
dnia, bez noclegu),
•
wycieczkowicze rowerowi (odwiedzający jednodniowi, przebywający poza stałym miejscem zamieszkania),
•
turyści rowerowi (powyżej jednego dnia, z co najmniej jednym noclegiem poza
stałym miejscem zamieszkania).
W ramach turystyki rowerowej natomiast można wyróżnić wiele form w zależności
od zastosowanych kryteriów podziału. Są to między innymi 32:
•
motyw (na przykład turystyka rowerowa wypoczynkowa, poznawcza),
•
typ krajobrazu (turystyka rowerowa nadmorska, pojezierna, nizinna, górska,
miejska),
•
odległość (turystyka rowerowa krótkodystansowa i długodystansowa),
•
wiek (turystyka rowerowa dzieci, młodzieży, osób dorosłych, rodzin z dziećmi,
seniorów),
•
rodzaj użytkowanego roweru (turystyka kolarska, górska MTB, trekkingowa,
miejska).
Dla rozwoju turystyki rowerowej istnieje szereg urządzeń i udogodnień ułatwiających, a niekiedy umożliwiających jej uprawianie. Można do nich zaliczyć: szlaki i drogi
rowerowe, mapy i aplikacje rowerowe, zagospodarowane miejsca odpoczynku, parkingi
rowerowe, informację turystyczną, wypożyczalnie i serwisy rowerów i inne. Najbardziej
powszechny element zagospodarowania turystycznego stanowią niewątpliwie szlaki
i drogi rowerowe. Z badań przeprowadzonych w ramach Programu promocji i rozwoju
tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020 wynika bowiem, że zdecydowana większość (80,7%) badanych wskazywała, że korzystali głównie z oznakowanych
szlaków rowerowych33.
•

Charakterystyka badanych
Wśród 121 respondentów większość stanowili mężczyźni (66,1%). Dominowały osoby
młode34 – 55,4% miało poniżej 35 lat. W grupie wiekowej 35-54 lata było 39,6%, a 55
i więcej lat liczyło 5,0% badanych. Respondenci stanowili grupę dobrze wykształconą.
56,2% ukończyło bowiem studia, a 33,9% szkołę średnią. Badani byli mieszkańcami
prawie wszystkich województw, jednak najwięcej spośród nich mieszkało w mazowieckim (56,2%35), podkarpackim (9,1%) i małopolskim (8,3%). W województwach, przez
obszar których wiedzie szlak Green Velo mieszkało 19,8% respondentów.

M. Rogowski, M. Nadolski, Turystyka rowerowa w aglomeracji poznańskiej w opinii mieszkańców, „Studia Periegetica” 2015, nr 2(14).
33
Program promocji i rozwoju tras rowerowych w Polsce Wschodniej na lata 2013-2020, Warszawa–Kielce 2014.
34
Powiązać to można z faktem, iż kwestionariusz ankiety rozpowszechniony został na Facebooku.
35
Może to poniekąd wynikać z tego, że najliczniejszą spośród grup rowerowych na Facebooku,
wśród członków której rozpowszechniony został kwestionariusz jest „Rowerowa Warszawa”.
32
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Głównymi powodami, dla których badani korzystali w czasie wolnym z roweru była
chęć poprawienia nastroju, chęć obcowania z przyrodą, a także poprawa sprawności
fizycznej. Take odpowiedzi mogą wynikać z miejsca zamieszkania respondentów, którym w zdecydowanej większości było miasto. Nie może więc dziwić, że przejażdżka
rowerowa traktowana bywa często jako swego rodzaju „odskocznia” od codzienności.
Dość często były wskazywane także motywy krajoznawcze. Szczegóły zaprezentowano
na rysunku 3.2.
Poprawienie nastroju
Chęć obcowania z przyrodą
Poprawa sprawności fizycznej
Dbanie o własne zdrowie
Zwiedzanie miejscowości i obektów kulturowych
Lepsza możliwość poznania otoczenia
Dbanie o środowisko (brak spalin)
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Inne
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

N=121
Rysunek 3.2. Powody korzystania przez badanych z roweru [%]
Źródło: badania własne.

Warto tu także nadmienić, że rower przez część badanych wybierany był z powodów ekonomicznych (brak kosztów paliwa, biletów), praktycznych (szybkość poruszania się), a także ekologicznych (brak spalin).

Szlak Green Velo w percepcji respondentów
Świadomość istnienia Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo miało 84,3%
badanych, a 57,0% miało okazję nim podróżować. Najczęściej podejmowanymi przez
respondentów odcinkami szlaku Green Velo były te zlokalizowane w północno-wschodniej jego części. Obszar ten charakteryzuje występowanie kilku parków narodowych oraz licznych parków krajobrazowych, czyli miejsc cechujących się właśnie
wybitnymi walorami przyrodniczymi i niepowtarzalnymi krajobrazami. Wśród nich
wymienić można przede wszystkim: Puszczę Białowieską i Puszczę Knyszyńską, Pół— 41 —

nocne Mazury, Suwalszczyznę i Puszczę Augustowską, Dolinę Bugu czy Roztocze
(rysunek 3.3). Krainy te nazywane są na szlaku Królestwami Rowerowymi36.
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Rysunek 3.3. Podejmowane przez badanych odcinki (tzw. królestwa) Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo [%]
Źródło: badania własne.

Mniejszą popularnością cieszyły się odcinki lokalizowane w południowej i południowo-wschodniej części szlaku. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być
nieco gorsza dostępność komunikacyjna tych regionów, która była jedną z ważniejszych determinant wyboru konkretnego odcinak szlaku Green Velo przez badanych.
Najważniejszymi były walory przyrodnicze oraz atrakcyjność krajobrazowa (rysunek
3.4). Jest to z pewnością powiązane z faktem, że jedną z istotniejszych przyczyn
podejmowania wycieczek rowerowych przez badanych była (wspomniana wcześniej)
chęć obcowania z przyrodą. Dość istotne były także walory kulturowe.
Należy tu także podkreślić, że dla prawie 1/3 badanych ważne było niewielkie
natężenie ruchu na trasie, co przekłada się bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa
poruszających się nią rowerzystów. Dość często wskazywane było ponadto dobre
oznakowanie szlaku oraz jego odpowiednia nawierzchnia. Cechy te również wpływać
mogą na bezpieczeństwo, ale także komfort pokonania danego odcinka.
36
Królestwa Rowerowe to krainy, przez które przebiega Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo.
Każde z nich cechuje niepowtarzalny zestaw lokalnych atrakcji, do których dotrzeć można
korzystając z dostępnych szlaków rowerowych lub podążając trasą proponowanej wycieczki.
Granice Królestw, choć wirtualne, nie odzwierciedlają swoim przebiegiem granic administracyjnych – każda z krain obejmuje miejsca, które łączy wspólna historia, walory przyrodnicze,
lokalne tradycje i obyczaje, a także ukształtowanie terenu.
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Rysunek 3.4. Powody wyboru przez badanych określonego odcinka Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo [%]
Źródło: badania własne.

Osoby, które podróżowały Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo, dość
wysoko oceniły poszczególne elementy infrastruktury technicznej i oznakowanie
szlaku (tabela 3.1). Stan techniczny Miejsc Obsługi Rowerzystów w ocenie 71,0% badanych był dobry bądź bardzo dobry. Co więcej, 69,6% respondentów w taki właśnie
sposób oceniało odległości pomiędzy MOR. Miejsca te zlokalizowane są co 8-10 kilometrów, zwykle przy atrakcjach turystycznych i ciekawych miejscowościach. Wszystkie
MOR-y są jednolicie oznakowane i wyposażone w wiaty, ławy, stojaki rowerowe, tablice
informacyjne oraz kosze na śmieci, a niektóre również w toalety przenośne i zbiorniki
z wodą. Badani wysoko ocenili także oznakowanie szlaku (71,0% wskazań na dobry bądź
bardzo dobry). Nieco gorzej postrzegana była przez badanych nawierzchnia szlaku,
gdzie dominowała ocena dostateczna (3). Nawierzchnię szlaku stanowi w 60% asfalt,
30% szuter, 5% bruk i 5% piach37. Co więcej, na szlaku doliczyć można się 686 punktów
zmiany rodzaju nawierzchni (średnio co 2,7 km)38. O ile osoby podróżujące rowerami
crossowymi, trekkingowymi, gravelowymi czy MTB nie powinny mieć problemu z pokonaniem któregokolwiek odcinka szlaku, o tyle rowerzyści dysponujący rowerami
szosowymi, jadąc drogą gruntową czy szutrową gorszej jakości z pewnością odczuwać
będą dyskomfort.

37
38

https://www.centrumrowerowe.pl/blog/trasa-rowerowa-green-velo/ [dostęp: 27.06.2021].
T. Kopta, Green Velo – co z tą nawierzchnią? „Drogi Gminne i Powiatowe” 2018, nr 4(39).
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Tabela 3.1. Ocena respondentów dotycząca poszczególnych elementów Wschodniego Szlaku
Rowerowego Green Velo
Ocena
w skali od 1 (bardzo źle) do 5 (bardzo dobrze)
Oceniane kryterium

nie mam
zdania

1

2

3

4

5

[%]
Infrastruktura techniczna, oznakowanie i nawierzchnia szlaku
Stan techniczny Miejsc Obsługi Rowerzystów
na szlaku

10,1

2,9

4,3

13,0

40,6

30,4

Odpowiednie odległości między Miejscami
Obsługi Rowerzystów

15,9

0,0

2,9

13,0

43,5

26,1

Oznakowanie szlaku

2,9

2,9

5,8

20,3

36,2

34,8

Jakość nawierzchni na szlaku

2,9

4,3

7,2

39,1

31,9

15,9

Walory przyrodnicze

1,4

4,3

1,4

5,8

31,9

58,0

Krajobrazy

1,4

4,3

0,0

4,3

21,7

68,1

Walory i atrakcje kulturowe

4,3

2,9

2,9

23,2

29,0

39,1

Walory turystyczne zlokalizowane wzdłuż szlaku

Dostępność infrastruktury turystycznej wzdłuż szlaku
Obiekty noclegowe

15,9

5,8

15,9

23,2

27,5

13,0

Obiekty gastronomiczne

14,5

8,7

15,9

33,3

21,7

5,8

Poziom bezpieczeństwa podczas poruszania
się po szlaku

1,4

4,3

5,9

4,3

50,7

34,8

Ogólna ocena szlaku rowerowego Green Velo

0,0

2,9

5,8

21,7

43,5

26,1

N = 69
Źródło: na podstawie przeprowadzonych badań.

Bardzo wysoko zostały ocenione przez badanych krajobrazy oraz przyrodnicze
walory turystyczne zlokalizowane wzdłuż szlaku Green Velo (oba kryteria 89,0%
respondentów oceniło dobrze bądź bardzo dobrze). Tak wysoka atrakcyjność szlaku
pod tym względem wynika przede wszystkim z faktu, iż przebiega on przez 5 parków
narodowych, 15 parków krajobrazowych, 26 obszarów specjalnej ochrony ptaków oraz
36 specjalnych obszarów ochrony siedlisk39. Przez te przyrodnicze obszary prawnie
chronione przebiega 615 km szlaku (31% długości trasy). Niemal 580 km (29%) stanowią
odcinki prowadzące przez tereny leśne, a 180 km (9%) przypada na doliny rzek. Atrakcyjne widokowo wały przeciwpowodziowe i nieczynne nasypy kolejowe zajmują ponad
70 km szlaku (3%).Wysoko (61,8% wskazań na ocenę dobrą bądź bardzo dobrą) ocenione zostały także walory kulturowe zlokalizowane wzdłuż szlaku. Atrakcyjność kulturowa i znaczna liczba niepowtarzalnych zabytków regionów, przez które przebiega
39

Przez przyrodnicze obszary prawnie chronione przebiega 615 km szlaku (31% długości trasy).
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szlak wynika między innymi z różnorodności etnicznej i religijnej jego mieszkańców,
wśród których wymienić można katolików, żydów, grekokatolików, prawosławnych,
reprezentantów kościoła ormiańskiego oraz wyznawców islamu. Taki tygiel kulturowo-wyznaniowy jest ponadto źródłem licznych, czasem nieznanych, ale niezwykle interesujących tradycji, zwyczajów i obyczajów, które dodatkowo wzbogacają atrakcyjność
kulturową tych regionów.
Jednym z celów badań było rozpoznanie opinii osób mających okazję przemierzać
szlak Green Velo dotyczących dostępności infrastruktury turystycznej. Ocenie poddano dostępność obiektów noclegowych oraz gastronomicznych. Oceniona ona została
dużo niżej niż chociażby walory turystyczne szlaku (odpowiednio 40,5% oraz 27,5%
wskazań na ocenę dobrą bądź bardzo dobrą). W opinii autorów wynikać może to
z faktu, iż charakter omawianego szlaku – znaczna jego część wiedzie przez obszary
przyrodniczo cenne, niezurbanizowane, często nawet niezamieszkane – przekłada się
bezpośrednio na odczucia niedostatku infrastruktury tego typu. Biorąc jednak pod
uwagę umiejętność planowanie i zakładając, że nawet średnio zaawansowany rowerzysta jest w stanie przejechać dziennie przynajmniej kilkadziesiąt kilometrów, skorzystanie z usług obiektu noclegowego czy dotarcie do miejsca, w którym można zaspokoić
potrzeby żywieniowe nie powinno stanowić żadnego problemu.
Respondenci poproszeni zostali o wyrażenie swojej opinii na temat poziomu
bezpieczeństwa podczas poruszania się po szlaku Green Velo. Został on oceniony bardzo wysoko, 85,5% badanych wskazało bowiem notę 4 bądź 5. Poza bardziej subiektywnymi kryteriami oceny bezpieczeństwa, na tak wysoką ocenę z pewnością wpływ mogła
mieć niezła jakość nawierzchni, duża liczba MOR, a także odpowiednie oznakowanie
trasy.
W badaniu podjęto także próbę rozpoznania źródeł, z których osoby podróżujące
szlakiem Green Velo pozyskały informację na jego temat. Najczęściej wskazywane były
różnego rodzaju strony internetowe (55,1%). Istotną rolę odegrali też użytkownicy
portali społecznościowych (47,8%), dzielący się na nich swoimi wrażeniami i doświadczeniami z podróży omawianym szlakiem. Dla około 33% badanych źródłem informacji
w tym zakresie byli znajomi i członkowie rodziny. Informacje o szlaku z rożnych innych
źródeł pozyskało 7,0% badanych.

Podsumowanie
Rozwój turystyki rowerowej warunkowany jest wieloma czynnikami. Jednym z najistotniejszych wydaje się być dostępność odpowiedniej infrastruktury technicznej,
której głównym elementem są szlaki rowerowe. Obserwując ich szybki rozwój w ostatnich latach zarówno w wymiarze jakościowym, jak i ilościowym należy stwierdzić, że ta
forma turystyki kwalifikowanej ma duży potencjał rozwoju. Największym przedsięwzięciem tego typu w Polsce jest Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, który cieszy się
dużą popularnością wśród turystów rowerowych. Realizacja tego projektu wymagała
zaangażowania wielu jednostek samorządowych i choć obecnie okres trwałości tego
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projektu już minął, obowiązek właściwego utrzymania szlaku ma pięć województw,
przez teren których przebiega trasa, jest ona nadal bardzo dobrze utrzymywana i, jak
można sądzić na podstawie przeprowadzonych badań, zapewnia wiele pozytywnych
wrażeń podróżującym nią rowerzystom. Wśród bardziej szczegółowych wniosków
wymienić ponadto należy:
•
Badani najczęściej korzystali w czasie wolnym z roweru dla poprawienia nastroju, chęci obcowania z przyrodą, a także w celu podniesienia poziomu
sprawności fizycznej.
•
Najczęściej wskazywanymi powodami wyboru konkretnych odcinków trasy
były walory przyrodnicze oraz atrakcyjne krajobrazy. Przełożyło się to na fakt,
iż najpopularniejszymi wśród badanych fragmentami Green Velo były te, zlokalizowane w północno-wschodniej jego części. Obszar ten bowiem charakteryzuje się występowaniem kilku parków narodowych oraz licznych parków krajobrazowych, czyli miejsc cechujących się właśnie wybitnymi wartościami
przyrodniczymi i niepowtarzalnymi krajobrazami. Nie zmienia to jednak faktu,
że walory turystyczne zlokalizowane wzdłuż całego szlaku także ocenione
zostały bardzo dobrze.
•
Stan techniczny MOR i odległości pomiędzy nimi oraz oznakowanie Green Velo
oceniane było bardzo wysoko. Badani usatysfakcjonowani byli ponadto poziomem bezpieczeństwa podczas poruszania się po szlaku. Nieco gorzej postrzegana była nawierzchnia trasy, co mogło mieć związek z rodzajami rowerów
użytkowanych przez respondentów.
•
Badani zwrócili uwagę na pewne braki w dostępności infrastruktury turystycznej w postaci obiektów noclegowych i gastronomicznych wzdłuż szlaku. Opinie
te mogą być uzasadnione peryferyjnym położeniem dużej części trasy oraz jej
przebiegiem przez liczne przyrodnicze obszary podlegające ochronie prawnej.
•
Najczęściej wskazywanymi źródłami informacji o szlaku były strony internetowe oraz portale społecznościowe. Zasadne więc może się wydawać zintensyfikowanie działań promocyjnych z wykorzystaniem tych właśnie kanałów.
Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo jest trasą spełniającą wymagania turystów
rowerowych. Wysokie oceny poszczególnych jego elementów złożyły się także na wysoką ocenę ogólną szlaku, który 69,6% respondentów oceniło jako dobry bądź bardzo
dobry.
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4. Muzea na terenie
parków narodowych w Polsce
jako atrakcje turystyczne
Museums in national parks of Poland as tourist attractions

STRESZCZENIE: Muzea są ważną częścią infrastruktury turystycznej parków narodowych na
całym świecie, a także atrakcją turystyczną. Dotyczy to w szczególności obiektów wpisanych na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Są tworzone przez administrację i tworzą ich strukturę.
W 2021 roku muzea i centra muzealno-edukacyjne były w 16 z 23 polskich parków narodowych.
Zazwyczaj ekspozycje muzealne prezentują florę i faunę parku narodowego, także kulturę ludową i rzemiosło. Prezentowane wypchane zwierzęta i ptaki, spreparowana zwierzyna leśna są
sprzeczne z proekologicznym podejściem do wychowania i są niejednoznacznie postrzegane
przez turystów. Współczesne technologie cyfrowe okazują się bardziej skuteczne w działaniach
edukacyjnych i wychowawczych niż tradycyjne ekspozycje muzealne.
Celem opracowania jest przedstawienie intensyfikacji innowacji w muzeach przyrodniczych
parków narodowych i wykorzystywanie w tych działaniach przede wszystkim dotychczasowych
osiągnięć, a także rozwoju technologii informatycznych w zakresie wizualizacji ekspozycji
muzealnych. Podczas badań zastosowano metodę analizy porównawczej i statystycznej oraz
wykorzystano literaturę specjalistyczną.
SŁOWA KLUCZOWE: muzeum, park narodowy, turystyka, atrakcyjność turystyczna

ABSTRACT: Museums are an important part of the tourist infrastructure, as well as a tourist
attraction. Today, nature museums are a mandatory part of the infrastructure of the main national parks around the world, this applies in particular to objects included in the UNESCO list.
Museums in Polish national parks are created by the administration and are part of the structure
of the park, they are aimed at presenting the features of the region, ecological education of
tourists visiting the park. In 2021, museums or educational museums are in 16 of the 23 Polish
national parks. Usually museum exhibits represent the flora and fauna of the national park, some
materials on folk culture and crafts. The demonstration of scarecrow animals and birds is of
a mass nature, it is practiced in every museum in national parks, in our opinion, the demonstration of prepared forest animals is contrary to the pro-ecological approach to education,
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ambiguously perceived by tourists visiting the museum. Modern digital technologies are proving
more effective in educational and educational activities than traditional museum practices
showing stuffed animals and mannequins. In our opinion, it is necessary to step up innovation in
the museum industry, using in particular the experience of the Swedish national parks, as well as
the development of information technologies in the field of visualization of museum expositions.
KEY WORDS: museum, National Park, tourism, tourist attraction

Wstęp
Atrakcyjność turystyczna terenów leśnych zazwyczaj wiąże się z zasobami
naturalnymi, które są głównym elementem przy tworzeniu oferty turystycznej.
Do składników zasobów naturalnych przy ocenie atrakcyjności turystycznej obszarów
leśnych zalicza się: mikroklimat, zagospodarowanie terenu, pokrycie szatą roślinną
oraz walory estetyczne obszaru1. Dodatkowe elementy atrakcyjności turystycznej to:
kultura regionu, infrastruktura turystyczna, rozwój komunikacji i inne. Przedstawiając
atrakcje turystyczne z reguły zwraca się uwagę na zabytki historii i kultury, obiekty
sportowe, tradycje etniczne i obiekty muzealne. Celem badań jest charakterystyka
muzeów i obiektów paramuzealnych znajdujących się na obszarach przyrodniczo
cennych, przede wszystkim w polskich parkach narodowych. Istotne jest także określenie perspektyw i możliwości rozwoju muzealnictwa na obszarach leśnych z wykorzystaniem nowych form i praktyk muzealnych dla rozwoju atrakcyjności turystycznej
regionu.
Celem opracowania jest przedstawienie problemu wprowadzania innowacji do
muzeów w polskich parkach narodowych. Podczas badań zastosowano analizę porównawczą i metodę statystyczną oraz wykorzystano literaturę specjalistyczną.

Muzea – definicje i klasyfikacja
Muzeum jest wyjątkowym zjawiskiem życia społecznego o dwustuletniej historii.
Zgodnie ze Statutem ICOM, przyjętym przez 22 Zgromadzenie Ogólne w Wiedniu
w 2007 roku „Muzeum jest instytucją non-profit, stałą w służbie społeczeństwa i jego
rozwoju, otwartą dla publiczności, która pozyskuje, konserwuje, bada, komunikuje
i eksponuje materialne i niematerialne dziedzictwo ludzkości i jej środowiska w celach
edukacyjnych, naukowych i rekreacyjnych”2. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r.

M. Jalinik, Obszary leśne wieloaspektową atrakcją turystyczną, Białystok 2021, s. 50-51.
ICOM Międzynarodowa Rada Muzeów, https://icom.museum/en/resources/standardsguidelines/museum-definition/ [dostęp: 15.08.2021].
1

2
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o zmianie ustawy o muzeach zapisano: „Muzeum jest jednostką organizacyjną nienastawioną na osiąganie zysku, której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr
naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym, informowanie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów, upowszechnianie podstawowych wartości historii, nauki i kultury polskiej oraz światowej,
kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania
ze zgromadzonych zbiorów” 3.
Muzeum i ekspozycje wymagają przestrzegania specjalnych zasad ustanowionych
w poszanowaniu człowieka, jego historii, kultury i różnorodności jego życia, a także
proekologicznych podejść do natury. W złożonym i ciągle zmieniającym się świecie
muzea muszą dbać o poszanowanie różnych sposobów interpretowania przyrody
i historii człowieka, przez współpracę ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Obejmuje to kwestie etyczne związane z pochodzeniem przedmiotów, nabywaniem, opieką,
interpretacją, eksponowaniem i restytucją 4.
Terminologia dotycząca muzeów i ustalanie ich priorytetów ma charakter dyskusyjny. Specjaliści określają je różnie w zależności od regionu, formy i rodzaju, czasu,
w którym działa5.
Rodzaje i typy muzeów są bardzo zróżnicowane, co determinuje trudność ich
klasyfikacji. Zazwyczaj odbywa się ona według ich przynależności, stopnia dostępności,
profilu i celu. Przy określaniu przynależności wyróżnia się muzea: publiczne, prywatne,
kościelne, należące do instytucji lub organizacji (resortowe) i firm. Ze względu na
stopień dostępności muzea mogą być publiczne lub mieć charakter zamknięty. W przypadku charakteru zamkniętego, wizyta w muzeum wymaga zgody właściciela. Wyróżnia się także muzea edukacyjne, których głównym celem jest gromadzenie i przechowywanie materiałów wykorzystywanych w procesie nauczania. Oddzielne miejsce
zajmują muzea tworzone przy ośrodkach naukowych lub uczelniach wyższych w celu
zachowania zbiorów i przedmiotów nie dla ich prezentacji i włączenia do ekspozycji,
ale wyłącznie na potrzeby badań naukowych.
Klasyfikacja według profilu muzeum liczy kilkadziesiąt pozycji, gdyż muzealnictwu
podlegają wszystkie aspekty życia ludzkiego, a także natury. W art. 3. ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach zapisano, że muzea mogą być tworzone dla jednej lub wielu dziedzin działalności człowieka oraz tworów natury. Zgodnie
z profilem dzieli się je na: historyczne i archeologiczne, nauki i techniki, etnograficzne,
galerie sztuki, literackie i pamiątkowe, krajoznawcze i inne. Profil muzeum może być
także mieszany. Muzeum krajoznawcze, na przykład, jest zwykle multidyscyplinarne,
Ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o muzeach https://lexlege.pl/ustawa-omuzeach/ [dostęp: 16.08.2021].
4
R. Ciliberti, E. Fulcheri, P. Petralia, A. Siri, Sharing ethics of displaying human remains in
museums, „Medicina Historica” 2021, nr 4(3), s. 1-8.
5
The Museum: Report on the ICOM Member Feedback for a new museum definition Independent analysis & report elaborated for the ICOM Define Committee June 22nd 2021 https://icom.
museum/wp content/uploads/2021/07/ICOM-Define-Consultation-2-Results-Report-enVF.pdf
[dostęp: 15.08.2021].
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ponieważ jego celem jest gromadzenie artefaktów, które dostarczają wyczerpujących
informacji o wszystkich cechach regionu, w tym historii, kulturze, środowisku naturalnym, gospodarce. Muzea przyrodnicze z kolei są przydzielane do osobnej grupy
i mogą być poświęcone różnym ekosystemom (las, morze, góry) lub poszczególnym
zjawiskom naturalnym (muzeum minerałów, zoologiczne, czy paleontologiczne).
Ze względu na funkcję i przeznaczenie dołącza się do nich także ogrody zoologiczne
i ogrody botaniczne. Ze względu na formę organizacji ekspozycji i pracy wyróżnia się:
galerie, skanseny, muzea-rezerwaty, mediateki, ośrodki wizualne-muzyczne. Odrębne
miejsce zajmują muzea wirtualne, w których eksponowane są nie same artefakty lub ich
prawdziwe manekiny, ale zdigitalizowane odbitki. Ta forma organizacji muzealnej
zyskuje popularność, szczególnie w związku z pandemią. Wirtualne ekspozycje są coraz
częściej wykorzystywane w zwykłych muzeach, w tym w muzeach przyrody6.
Muzea są ważną częścią infrastruktury turystycznej, a także atrakcją turystyczną.
Dość często stają się podstawą do kształtowania produktu turystycznego, ponieważ
jego zwiedzanie jest głównym celem podróży turystycznej. Dotyczy to na przykład
takich znanych na całym świecie kompleksów muzealnych, jak: Luwr, Wersal, Wawel,
Malbork, Ermitaż. Na poziomie lokalnym muzea dość często pełnią rolę głównego
punktu zwiedzania, w kontekście którego jest opracowywany produkt turystyczny.
W turystyce, oprócz swoich głównych funkcji, muzea pełnią również funkcję reklamową, ponieważ dają odwiedzającym informacje o miejscach lub obiektach, które warto
odwiedzić, pokazują ciekawe zjawiska lub artefakty, które mogą skłonić gościa do
podróży do miejsc, z których te przedmioty trafiły do muzeum. Tę samą rolę odgrywają
wystawy, które organizują muzea poza swoją siedzibą. Na przykład, naukowcy z Araripe
Geopark w Northeast Brazil, śledząc losy paleontologicznych i innych naturalnych
obiektów i przedmiotów wywiezionych z Parku w okresie kolonizacji, doszli do wniosku,
że artefakty znajdujące się w innych muzeach pracują dziś na popularyzację Araripe
Geopark, przyciągając uwagę turystów na całym świecie 7.
Muzea są również ważną częścią produktu turystycznego oferowanego przez parki
narodowe i rezerwaty przyrody, a turystyka we współczesnym społeczeństwie jest
jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi gospodarki i życia społecznego.
W ostatnim okresie popularną formą turystyki stała się sylwanoturystyka (turystyka
leśna), głównie w czasie pandemii, ponieważ obszary leśne pozytywnie oddziałują na
zdrowie odwiedzających. Szwedzcy badacze konstatują, że parki narodowe stoją
w obliczu zmian, przekształcając się z przestrzeni, w których turystyka jest przedmio-

6
Л. Н. Ердаков, Виртуальный учебный музей природы, w: Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы. Мат. III Межрегион. Науч. Практ. Конф. – Томск,
ОГКУ РЦРО, 2011 c.120-122; Виртуальный Эстонский музей природы открыт! https://www.
loodusmuuseum.ee/ru/virtualmuseum [dostęp: 15.08.2021].
7
I. S. Carvalho i in., The Araripe Geopark (NE Brazil): Discovering the Earth’s Past as a Driver of
Economic and Social Transformation, “Geoheritage” 2021, nr 13(3), s. 60.
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tem zainteresowania, w przestrzenie, w których turystyka jest głównym celem 8. Muzea
przyrody są dziś niezbędną częścią infrastruktury parków narodowych na całym
świecie. Dotyczy to w szczególności obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, zgodnie z profilem klasyfikowanych jako naukowo-badawcze, naukowe
i edukacyjne. Obejmują nie tylko zbiory artefaktów, ale także bibliotekę i archiwum.
Taką strukturę ma, na przykład, utworzone w 2005 roku Centrum Dziedzictwa i Badań,
w najstarszym rezerwacie świata Yellowstone9.

Muzea przyrodnicze w polskich parkach narodowych
Muzea przyrodnicze w polskich parkach narodowych z reguły są tworzone przez
administrację i wchodzą w strukturę parku. Ich celem jest zaprezentowanie walorów
regionu i rozwijanie działalności edukacyjnej. W Polsce w 2021 roku muzea przyrodnicze znajdowały się w 16 parkach narodowych w Polsce na 23 funkcjonujące (tabela
4.1).
Muzea wymienione w tabeli 4.1 mają profil edukacyjny i naukowo-edukacyjny. Prawie jedna trzecia nie jest odrębną jednostką strukturalną, ale działa w obrębie ośrodka
edukacyjno-muzealnego, czy centrum edukacji ekologicznej. Struktura i charakter
ekspozycji tych muzeów prawie się nie różnią. Zazwyczaj ekspozycje muzealne reprezentują florę i faunę parku narodowego, a także kulturę ludową i rzemiosło. Niektóre
ekspozycje zawierają materiały z historii łowiectwa, związane z przestrzenią parku
narodowego. Na tych samych zasadach budowane są ekspozycje muzealne, które
zawiera na przykład Ośrodek Kultury Leśnej (OKL) w Gołuchowie. W ekspozycjach
wykorzystywane są zielniki, manekiny oraz spreparowana zwierzyna leśna. Pokaz
wypchanych zwierząt i ptaków ma charakter masowy i jest praktykowany w każdym
muzeum w parkach narodowych. Bardzo często są wystawiane spreparowane szczątki
dorosłych i młodych zwierząt. Zdaniem autorki opracowania, demonstracja zabitej
i spreparowanej zwierzyny leśnej jest sprzeczna z proekologicznym podejściem do
wychowania i niejednoznacznie jest postrzegana przez zwiedzających muzeum,
a przede wszystkim przez dzieci. Demonstracja wypchanych zwierząt i ptaków jest
dziedzictwem czasów, w których brakowało technologii do utrwalania i pokazywania
dzikiej przyrody bez jej krzywdzenia. Podczas technologii cyfrowej, gdy powszechnie
stosowane są hologramy i animacje, rekonstrukcje cyfrowe, wypełnianie sal muzealnych martwymi przedstawicielami fauny staje się archaiczne i nie powoduje pożądanego emocjonalnego postrzegania przez odwiedzających.

E. Fälton, Descendants of the modernist museum: tracing the musealisation of Swedish national
parks, w: Visual Studies, 2021 https://bazy.pb.edu.pl:2196/doi/full/10.1080/1472586X.2021.1884501
[dostęp: 15.08.2021].
9
Heritage and Research Center https://www.nps.gov/yell/learn/historyculture/collections
.htm [dostęp: 17.08.2021].
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Tabela 4.1. Muzea przyrodnicze w polskich parkach narodowych
Nr

Muzea

Lokalizacja

1.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Białowieskiego Parku Narodowego

Białowieża

2.

Muzeum Przyrodnicze Bieszczadzkiego
Parku Narodowego

Ustrzyki Dolne

3.

Muzeum Przyrodnicze Babiogórskiego
Parku Narodowego

4.

Muzeum Przyrodnicze Puszczy
Kampinoskiej

Uwagi

Zawoja

wchodzi w skład Ośrodka
Edukacyjnego Babiogórskiego PN

Granica

wchodzi w skład Ośrodka
Dydaktyczno-Muzealnego
Kampinoskiego Parku
Narodowego im. Jadwigi
i Romana Kobendzów

Jelenia Góra

wchodzi w skład
Karkonoskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej

5.

Muzeum Przyrodnicze Karkonoskiego
Parku Narodowego

6.

Muzeum im. prof. Władysława Szafera,
Ojcowski Park Narodowy

Ojców

7.

Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny
Poleskiego Parku Narodowego

Załucze Stare

8.

Ośrodek Edukacyjno-Muzealny
Roztoczańskiego Parku Narodowego

Zwierzyniec

9.

Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Słowińskiego Parku Narodowego

Smołdzino

10

Muzeum Przyrodniczo-Leśne
Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Święty Krzyż

11.

Muzeum Przyrodnicze Tatrzańskiego
Parku Narodowego

Zakopane

12.

Muzeum Przyrodnicze Wielkopolskiego
Parku Narodowego

Puszczykowo

13.

Muzeum Wigier im. Alfreda Lityńskiego,
Wigierski Park Narodowy

Stary Folwark

14.

Muzeum Przyrodnicze Wolińskiego
Parku Narodowego

Międzyzdroje

15.

Muzeum Przyrodnicze Parku Narodowego
„Bory Tucholskie”.

Chociński Młyn

w trakcie tworzenia

16.

Stacja Terenowa Drawieńskiego
Parku Narodowego „Bogdanka”

Drawno

w trakcie tworzenia

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.pnbt.com.pl/muzeum_przyrodnicze683, https://dpn.pl/aktualnosci/334-bedzie-muzeum-przyrody-w-drawnie-.html#!pretty Photo,
http://www.msw-pttk.org.pl/dokumenty/muzea_przyrodnicze.html, https://powiat-legnicki.eu/
region/gospodarak-regionu/edukacja-ekologiczna/eko-kalendarz/3048-24-maja-europejskidzien-parkow-narodowych, http://www.wigry.org.pl/mw/ [dostęp: 17.08.2021]
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W światowej praktyce muzealnej obserwuje się aktywne przejście na technologie
cyfrowe, które okazują się bardziej skuteczne w działaniach edukacyjnych i wychowawczych niż tradycyjne praktyki muzealne pokazujące wypchane zwierzęta i manekiny.
Dzięki nowej technologii, na przykład chińscy naukowcy prowadzą zajęcia na podstawie zdigitalizowanych zbiorów muzealnych i zdjęć przyrodniczych na temat ewolucji
świata roślin10, a w Muzeum Narodowym w Singapurze jest w pełni zdigitalizowana
ekspozycja z elementami animacji przedstawiających życie lasu, jego flory i fauny
w różnych godzinach dnia. Odwiedzający za pomocą specjalnej aplikacji w telefonie
mogą identyfikować zwierzęta leśne i uzyskać krótkie informacje na ich temat 11. Proekologiczne podejście do kształtowania koncepcji muzeum parku narodowego zaproponowali i wdrożyli szwedzcy ekolodzy. U podstaw koncepcji leży przedstawienie parku
narodowego jako muzeum, a jego części, które zawierają najcenniejsze lub reprezentatywne dla parku ekosystemy, traktowane są jako sale muzealne12. Koncepcja ta
została zrealizowana przez umieszczenie w parku specjalnie wyposażonych pulpitów
nawigacyjnych, które charakteryzują rośliny i inne elementy ekosystemu. Jednocześnie,
w odróżnieniu od szlaków edukacyjnych, które dziś posiadają wszystkie polskie parki
narodowe, w tym przypadku prezentowany jest cały park, a układ informacji i wybór
miejsc widokowych zostały połączone w jeden system.

Paramuzealne obiekty na terenie parków narodowych
Oferta turystyczna, tworzona na podstawie zasobów, jakie są na terenie parków
narodowych, nie ogranicza się tylko do muzeów przyrodniczych. Na takim terenie
zazwyczaj działają także inne muzea lub obiekty paramuzealne, które przyciągają turystów. Przykładem może być Biebrzański Park Narodowy.
W ofercie turystycznej Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2021 roku wymienia
się między innymi Muzeum Twierdza Osowiec, Muzeum Lipskiej Pisanki i Handlu
w Lipsku, Izbę Pamięci bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Suchowoli, Grajewską Izbę Historyczną, Centrum Tradycji Mleczarstwa i Muzeum Mleka w Grajewie, Ekomuzeum
„Wilcze Wrota” – Kapice, Muzeum Biebrzańskie – Trzcianne, Biebrzańskie Ekomuzeum
„Na Karczaku”, Muzeum Oręża Polskiego im. Jerzego Hofmanna w Kiermusach 13 .
Obiekty te wymienia się jako muzea, choć tylko jeden z nich – Muzeum Twierdza Osowiec – ma taki status. Pozostałe wspomniane atrakcje, to obiekty paramuzealne, bądź
zbiory prywatne.
C. Guy-Gaytán, C. Scholl, E. Leger, Using Digitized Museum Collections to Investigate Population Variation in Plants, “American Biology Teacher” 2021, nr 83(4), s. 235-239.
11
Titled Story of the Forest, the digital piece… https://www.attractionsmanagement.com/
index.cfm?pagetype=news&codeID=329222 [dostęp: 15.08.2021].
12
Fälton E., Descendants of the modernist museum: tracing the musealisation of Swedish national
parks, “Visual Studies” 2021. https://bazy.pb.edu.pl:2196/doi/full/10.1080/1472586X.2021.1884501
[dostęp: 15.08.2021].
13
Nawigacja: Turystyka Muzea https://www.biebrza.org.pl/282,muzea?tresc=6683 [dostęp:
18.08.2021].
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Na terenie parków narodowych aktywnie rozwija się agroturystyka, która bazuje na
kulturze i tradycji ludowej. Aby zwiększyć atrakcyjność gospodarstw agroturystycznych, ich właściciele często organizują małe ekspozycje z rękodzieła, dawnych narzędzi
rolniczych, czy sztuki ludowej. Czasami odbudowuje się stare domy wiejskie lub część
budynków gospodarczych, pełniących rolę skansenu. Przykładem takiego minimuzeum
może być Regionalny Skansen Agroturystyczny ECOSOCE w Socach, w otulinie Puszczy Białowieskiej na szlaku turystycznym „Kraina Otwartych Okiennic”, u Lidii i Lecha
Długołęckich. Skansen ten, z dwiema chatkami Babuli i Dziaduli oraz stodółką mieszczącą rolnicze maszyny i urządzenia służące niegdyś w prowadzeniu gospodarstwa, ma
około 500 eksponatów14.
Status muzeum przewiduje przede wszystkim opracowanie naukowe zbiorów i ich
paszportowanie, atrybucję oraz katalogowanie. Duże znaczenie ma również organizacja
ochrony obiektów muzealnych, prawidłowe ich eksponowanie, struktura samego
obiektu muzealnego, specjalistyczna wiedza z zakresu muzealnictwa u twórców i właścicieli zbiorów. Ważną rolę w określeniu takiego obiektu jak muzeum odgrywa liczba,
jakość i wartość zbiorów. Oznaczanie zbiorów prywatnych, które nie są muzeami,
a najczęściej nieopisanymi i nieuporządkowanymi zbiorami, może wprowadzać w błąd
turystów mających ukształtowane wyobrażenie o tym, jak wygląda i co oferuje prawdziwe muzeum. Może to, zamiast zwiększać atrakcyjność terenu parku, odgrywać
niepożądany efekt w budowaniu turystycznego wizerunku regionu. Należy stwierdzić,
że wskazane byłoby zorganizowanie wsparcia i pomocy dla takich obiektów paramuzealnych przez muzea państwowe, konserwatora wojewódzkiego i inne podobne
instytucje w celu poprawy prezentacji zbiorów i lepszego ich zachowania i katalogowania. Byłoby to korzystne zarówno pod względem zwiększenia ich atrakcyjności dla
turystów, jak i zachowania cennych okazów i materiałów, które zawierają.

Podsumowanie
Muzea są ważną częścią produktu turystycznego oferowanego przez parki narodowe. W Polsce ponad połowa parków narodowych posiada własne muzea przyrodnicze, czyli ośrodki muzealno-edukacyjne, których główną tematyką jest prezentowana
historia i zasoby naturalne parków narodowych. Ze względu na rodzaj organizacji
ekspozycji i środki stosowane podczas prezentacji zasobów naturalnych mają znormalizowany charakter. W większości z nich świat przyrody jest reprezentowany przez
wypchane zwierzęta i ptaki, suszone rośliny, zdjęcia lub rysunki. Często stosowane są
dioramy, w których wykorzystuje się również wypchane zwierzęta i preparowane
rośliny. Jak pokazuje dzisiejsza praktyka muzealna, takie podejście do pokazywania
przyrody nie jest optymalne, a ponadto jest sprzeczne z potrzebą ekologicznego
podejścia do środowiska. Powszechnie stosuje się dziś technologie cyfrowe, nowe techniki obrazowania, które do tej pory są tylko fragmentarycznie stosowane w muzeach
14

ECOSOCE https://www.agrobialowieza.pl/ecosoce.html [dostęp: 17.08.2021].
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polskich parków narodowych. Zmniejsza to atrakcyjność takich obiektów dla turystów.
Konieczne jest zintensyfikowanie innowacji w muzealnictwie, wykorzystując w tych
działaniach przede wszystkim doświadczenia szwedzkich parków narodowych, a także
rozwój technologii informatycznych w zakresie wizualizacji ekspozycji muzealnych.
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5. Atrakcje turystyczne gminy
Nowa Słupia w opinii
mieszkańców i odwiedzających
Tourist attractions of the Nowa Słupia commune
as viewed by residents and visitors

STRESZCZENIE: Gmina Nowa Słupia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gmin w województwie świętokrzyskim. Dzięki położeniu oraz długiej historii, sięgającej czasów starożytnych, jest
atrakcyjnym miejscem pod względem turystycznym. Celem niniejszej pracy było określenie
atrakcyjności gminy Nowa Słupia na podstawie opinii wyrażonych przez jej mieszkańców oraz
odwiedzających. Badaniami objęto łącznie 100 osób, po 50 z każdej grupy. Zarówno mieszkańcy,
jak i odwiedzający dostrzegli w gminie duży potencjał turystyczny. Za najważniejsze czynniki
decydujące o jej atrakcyjności uznali walory przyrodnicze, stan środowiska naturalnego oraz
bogactwo historyczne. Wysoką notę wśród respondentów uzyskały także: poczucie bezpieczeństwa oraz obsługa ruchu turystycznego. Niemniej jednak, badani wskazali na mankamenty i niedociągnięcia, które mogą zmniejszać atrakcyjność turystyczną gminy. Zaliczyli do nich między
innymi brak lokali gastronomicznych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.
SŁOWA KLUCZOWE: gmina Nowa Słupia, potencjał turystyczny, atrakcje turystyczne

ABSTRACT: The Nowa Słupia commune is one of the most recognizable communes in the
Świętokrzyskie Voivodeship. Its geographical location and long history dating back to ancient
time smake it an attractive tourist destination. The aim of this study was to determine the
attractiveness of the Nowa Słupia commune based on opinions of its residents and visitors.
The study involved a total of 100 people, 50 from each group. Both residents and visitors noticed
a great tourist potential of the studied commune. They considered richness of nature and
historical heritage to be the most important factors determining its attractiveness. Tourism
management and the sense of security were also highly rated by the respondents. Nevertheless,
the respondent spointed out short comings which may reduce the attractiveness of the commune to tourists. They listed, among the others, lack of dining facilities and sports and
recreation infrastructure.
KEY WORDS: Nowa Słupia commune, touristpotential, touristattractions
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Wstęp
Turystyka ma ważne znaczenie w rozwoju społeczności lokalnych. Przyczynia się
do poprawy ich kondycji ekonomicznej, gdyż nierzadko stanowi główne źródło
utrzymania, dając zatrudnienie mieszkańcom miejscowości turystycznych. Nie wszystkie regiony odznaczają się jednak dużym potencjałem turystycznym. Do podstawowych
czynników decydujących o rozwoju turystyki zalicza się zasoby przyrodnicze oraz
kulturowo-historyczne, gdyż to one świadczą o atrakcyjności turystycznej1.
Położenie geograficzne Polski sprawia, że jest ona krajem atrakcyjnym pod względem turystycznym. Dostęp do morza i obecność gór sprawia, że można uprawiać różne
formy turystyki i to o każdej porze roku. Latem turystów przyciąga Bałtyk, zimą zaś
Karpaty czy Sudety. Nie można jednak zapominać o tym, że w Polsce, podobnie zresztą
jak w innych państwach, znajduje się wiele miejsc mniej znanych, a stanowiących dużą
atrakcję turystyczną przez cały rok. Za jedno z takich miejsc można uznać gminę Nową
Słupię, położoną w sercu Gór Świętokrzyskich. Niniejsza gmina, której tereny były
zamieszkiwane już w czasach starożytnych, jest dziś jedną z wizytówek ziemi Świętego
Krzyża. Charakteryzuje się nie tylko licznymi zabytkami historycznymi, ale również
pięknem przyrody i otaczającego krajobrazu2.
Celem pracy było rozpoznanie potencjału turystycznego gminy Nowa Słupia na
podstawie metody analizy i syntezy źródeł, a następnie jego określenie potencjału na
podstawie opinii mieszkańców gminy Nowa Słupia oraz odwiedzających ją turystów.

Charakterystyka gminy Nowa Słupia
Gmina Nowa Słupia, mająca charakter miejsko-wiejski, położona jest w województwie świętokrzyskim, w jego północnej części. Administracyjnie przynależy do powiatu
kieleckiego i zajmuje wschodnią jego część. Graniczy z pięcioma innymi gminami:
Bielinami, Bodzentynem, Łagowem, Pawłowem oraz Waśniowem3.
Podstawową funkcję gospodarczą gminy stanowi rolnictwo. Użytki rolne zajmują
64% powierzchni. Przeważają gospodarstwa niewielkie, których powierzchnia waha się
od 1 do 5 ha. Ogółem stanowią one nieco ponad 66% ogólnej powierzchni gospodarstw
rolnych. Jest to poważnym mankamentem, gdyż rozdrobnienie gospodarstw nie sprzyja
planowaniu towarowej produkcji rolnej, z drugiej jednak strony stwarza to możliwość
prowadzenia wysokowydajnej produkcji o charakterze ekologicznym. Duże gospodarstwa, których powierzchnia wynosi ponad 15 ha stanowią zaledwie 2,66% ogólnej powierzchni użytków rolnych4.

1
W. Gaworecki, Turystyka, Warszawa 2003, s. 105-149; A. Kaczmarska, Wybrane czynniki rozwoju turystyki, „Studia Ekonomiczne” 2014, nr 176, s. 202-215.
2
R. Garus, H. Trepka, Nowa Słupia zaprasza, Nowa Słupia 2008, s. 1-24.
3
Strategia rozwoju gminy Nowa Słupia na lata 2016-2023, Nowa Słupia 2016, s. 10-12.
4
Ibidem, s. 15.
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Siedzibą gminy jest miasto Nowa Słupia, położone jej w centralnej części,
u podnóża Świętego Krzyża, a więc Łysej Góry. Miejscowość ma bardzo długą historię,
sięgającą czasów przed narodzeniem Chrystusa. Świadczą o tym między innymi odnalezione na tym terenie starożytne piece hutnicze 5 . Rozwój miejscowości nastąpił
w średniowieczu, kiedy to w XII wieku ufundowano opactwo łysogórskie prowadzone
przez benedyktynów. Pierwotnie osada nosiła nazwę Słup, co wskazuje na jej charakter
obronny. Liczne pielgrzymki do sanktuarium na Łysej Górze były czynnikiem miastotwórczym i miały istotny wpływ na życie kulturalne i gospodarcze miasteczka.
Miasteczko było otoczone osadami hutniczymi, przez co obecny teren gminy był ważnym centrum hutniczym. Rozwijało się tu także młynarstwo, przemysł spożywczy,
drzewny oraz włókienniczy. W okresie I Rzeczpospolitej rozwój miasta był hamowany
przez zniszczenia wojenne oraz klęski żywiołowe. Trwałe ślady pozostawiły po sobie
najazdy mongolskie, pożary, jak również epidemie morowego powietrza. Jednakże na
terenie Nowej oraz Starej Słupi istniały dwa kościoły, przy których funkcjonowały
szkoły, bractwa religijne oraz przybytki opieki społecznej6. Udział mieszkańców w powstaniu styczniowym sprawił, że podobnie jak wiele innych miasteczek, Nowa Słupia
utraciła prawa miejskie7. Odzyskała je dopiero w 2019 roku.
Oprócz Nowej Słupi w skład gminy wchodzi 19 innych miejscowości: Bartoszowiny,
Baszowice, Cząstków, Dębniak, Dębno, Hucisko, Jeleniów, Jeziorko, Milanowska Wólka,
Mirocice, Paprocice, Pokrzywianka, Osiedle Rudki, Serwis, Skały, Sosnówka, Stara Słupia, Trzcianka, Włochy.

Walory przyrodnicze
Walory przyrodnicze gminy Nowa Słupia są najważniejszym elementem potencjału
turystycznego, ponieważ położona jest ona w Górach Świętokrzyskich (Wyżyna Kielecko-Sandomierska). Większość obszaru gminy położona jest w strefie obszarów
chronionych – Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. Przez obszar gminy Nowa Słupia przebiegają, trzy pasma: Łysogórskie
(najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich z Łysą Górą o wysokości 595 m n.p.m.), Jeleniowskie (z górą Szczytniak 554 m n.p.m.) oraz Pokrzywiańskie (z Górą Chełmową
o wysokości 351 m n.p.m.)8.
Na terenie gminy Nowa Słupia znajdują się dwa z pięciu położonych w Świętokrzyskim Parku Narodowym obszary podlegające ochronie ścisłej, a więc „Święty Krzyż”
oraz „Chełmowa Góra”, co przyczynia się do atrakcyjności gminy. Na Świętym Krzyżu
K. Bielenin, M. Radwan, Badania nad starożytnym hutnictwem żelaza w rejonie Gór Świętokrzyskich w latach 1956 i 1957, „Materiały Archeologiczne” 1959, t. 1, s. 279-322.
6
F. Kiryk, Nowa Słupia miasto klasztoru świętokrzyskiego, „Studia Sandomierskie” 2013, nr 1,
s. 129-130.
7
K. Głowacki, Heraldyka historycznych miast regionu sandomiersko-kieleckiego XIII-XX w., Kielce
2001, s. 1-302.
8
J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, Warszawa 2011, s. 1-468.
5
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(Łysej Górze) znajduje się klasztor, uznawany za najbardziej atrakcyjne miejsce pod
względem historycznym w gminie. Z kolei Góra Chełmowa (351 m n.p.m.) słynie
z występowania lasu modrzewia polskiego, którego najstarsze okazy liczą nawet 300 lat
i przekraczają 30 m wysokości9. Jest to obszar bogaty w entomofaunę, głównie związaną z modrzewiem. Dwa gatunki są charakterystyczne dla tego obszaru: żywczanka
świętokrzyską oraz żywczanka łysogórską10.
Tereny gminy Nowa Słupia położone są także na przylegającym do Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jeleniowskim Parku Krajobrazowym. W nim wyszczególniono cztery rezerwaty przyrody, z których dwa położone są na terenie omawianej
gminy, czyli „Góra Jeleniowska” oraz „Wąwóz w Skalach”. W pierwszym z rezerwatów
chroni się ostańcowe skałki piaskowców kwarcytowych pochodzenia kambryjskiego,
tworzące rumowiska skalne typu gołoborzy w otoczeniu naturalnego jodłowo-bukowego lasu. Natomiast „Wąwóz w Skałach” mieści się w zboczach malowniczego wąwozu, którego głębokość wynosi 30 m. Chroni on wychodnie skał pochodzących
z środkowego dewonu z licznymi skamieniałościami prehistorycznych organizmów
(koralowców, małż, ślimaków i innych)11.

Walory kulturowe
Cenne znaczenie w turystyce mają także wytwory kultury i tradycji, które stanowią
o tożsamości lokalnych wspólnot, a jednocześnie budzą zainteresowanie przyjezdnych.
Tereny gminy Nowa Słupia, choć osadnictwo sięga tu czasów sprzed narodzenia Chrystusa, niewątpliwie są związane z kulturą chrześcijańską. Niemniej jednak, obecne są tu
elementy związane z kulturą pogańską, a niektóre zwyczaje niechrześcijańskie praktykowane są w okolicznych wsiach nawet do dziś (na przykład palenie ogni sobótkowych). Przybycie w XII wieku benedyktynów na Łysą Górę nadało nowy charakter temu
miejscu. Mówiąc więc o kulturze regionu świętokrzyskiego, zawsze należy łączyć ze
sobą te dwa przeciwstawne do siebie światy, a mianowicie świat pogaństwa i chrześcijaństwa.
Gmina Nowa Słupia ma długą historię sięgającą co najmniej II wieku p.n.e. Świadczą
o tym liczne odkrycia archeologiczne, których dokonano na jej terenie. Żyjący ówcześnie mieszkańcy gminy zajmowali się hutnictwem żelaza, świadczą o tym pozostałości
wciąż odkrywanych pieców tak zwanych dymarek, które służyły do pozyskiwania tego
cennego kruszcu12. Teren gminy jest rozpoznawalny pod tym względem w całej Polsce,

R. Rożkowski, D. J. Chmura., W. Chałupka, M. Guzicka, Cechy przyrostowe i jakościowe modrzewia polskiego [Larix decidua subsp. polonica (Racib.) Domin] z Góry Chełmowej w 37-letnim doświadczeniu rodowym, „Sylwan” 2011, nr 155 (9), s. 599-609.
10
E. Krysztofik, Znaczenie ogólnospołeczne, naukowe i dydaktyczne Świętokrzyskiego Parku Narodowego, „Sylwan” 1976, nr 4, s. 47-55.
11
R. Garus, H. Trepka, op. cit. s.1-24.
12
M. Radwan, Badania terenowe nad zabytkami hutnictwa żelaznego w Zagłębiu Staropolskim,
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1956, nr 1/2, s. 452-463.
9
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czego zwieńczeniem jest powstałe w Nowej Słupi Muzeum Starożytnego Hutnictwa im.
Mieczysława Radwana, w którym corocznie w sierpniu lub wrześniu organizowana jest
plenerowa impreza „Dymarki Świętokrzyskie”, na której demonstrowane są techniki
wykonywania odlewów z żelaza, brązu i srebra, odbywają się warsztaty garncarskie,
można także zobaczyć, na czym polegało tkactwo oraz produkcja dziegciu i paciorków
szklanych. W latach 2010-2011 kilkadziesiąt metrów od muzeum powstało także Centrum Kulturowo-Archeologiczne, w którym można podziwiać rekonstrukcje obiektów
z czasów rzymskich, budowane niegdyś przez ludność zamieszkującą te tereny.
Odtworzona została wioska z czasów kultury przeworskiej, odzwierciedlającą budownictwo z pierwszych wieków naszej ery. Jest to jedyny obiekt w Polsce, który odtwarza
życie ludzi kultury przeworskiej13.
Innym ważnym historycznym obiektem, świadczącym o zamierzchłej kulturze tego
regionu jest zabytkowy wał kultowy częściowo otaczający Święty Krzyż. Źródła historyczne (doniesienia Jana Długosza) poświadczają, że Łysa Góra była w przeszłości miejscem pogańskiego kultu, gdzie czczeni byli trzej bożkowie: Lada, Boda i Leli, utożsamiani także później w literaturze z bóstwami słowiańskimi o imionach Świst (Gwizd),
Poświst (Pogwizd) i Pogoda. Doniesienia Jana Długosza o istnieniu na Łysej Górze jakiejś świątyni słowiańskiej lub przynajmniej jej namiastki potwierdzają właśnie
pozostałości wału kultowego, który został wzniesiony około VIII wieku, choć niektórzy
naukowcy przypuszczają, że początki jego budowy mogą sięgać nawet VI wieku.
Materiał budulcowy stanowiły kamienie kwarcytowe z pobliskich gołoborzy. Rdzeń
wału stanowią głazy ważące nawet ponad 100 kg14. O pogańskim charakterze Łysej Góry
świadczą także odkrywane w tym miejscu słowiańskie urny, w których chowano prochy
zmarłych15.
Najbardziej znanym obiektem w Gminie Nowa Słupia jest klasztor Świętego Krzyża.
Badania wskazują, że benedyktynów na Łysą Górę sprowadził w XII wieku Bolesław
Krzywousty. Na początku XIV wieku król Władysław Łokietek przekazał w opiekę
klasztorowi relikwie drzewa Krzyża Świętego i od tego momentu Łysa Góra stała się
najważniejszym ośrodkiem pątniczym w średniowieczu16. Pomimo licznych pożarów
i wielokrotnych przebudowań, pobenedyktyńskie budynki klasztorne przetrwały do
dziś. Zespół architektoniczny opactwa obejmuje czworobok budynków klasztornych
z XIV-XV wieku, z gotyckim wirydarzem i krużgankami, barokową kaplicą Oleśnickich
z XVII wieku oraz późnobarokowym kościołem z XVIII wieku. W podziemiach klasztoru
można zobaczyć zmumifikowane zwłoki zakonników, członków rodziny Oleśnickich,
powstańca z 1963 roku oraz domniemane zwłoki księcia Jeremiego Wiśniowieckiego.
J. Wrońska-Kiczor, Tradycja i kultura ludowa Nowej Słupi jako istotny element atrakcyjności
turystycznej regionu, „Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2017, 2 (20), s. 99.
14
E. Gąssowska, J. Kuczyński, „Starożytne” posągi kamienne na Łysej Górze, „Rocznik Muzeum
Świętokrzyskiego” 1975, nr 9, s. 315-325.
15
J. Gacki, Benedyktyński klasztor Świętego Krzyża na Łysej Górze, drukiem J. Sikorskiego, Warszawa 1873, s. 1-354.
16
M. Derwich, Benedyktyński klasztor św. Krzyża na Łysej Górze w średniowieczu, WarszawaWrocław 1992, s. 1-671.
13
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Na wschód od zabudowań klasztornych znajduje się dzwonnica i brama z XVIII wieku.
W jednym ze skrzydeł czworoboku utworzono muzeum misyjne oo. oblatów. W części
zachodniej zabudowań znajduje się Muzeum Przyrodniczo-Leśne Świętokrzyskiego
Parku Narodowego17.
Kulturę regionalną tworzą także kuchnia i język. Kuchnia, którą spotyka się w gminie Nowa Słupia jest charakterystyczna dla regionu świętokrzyskiego. Wyróżnia się
prostotą, bazuje na lokalnych produktach, jest smaczna, pożywna i tłusta18. Tradycyjny
strój świętokrzyski spotkać dziś można przede wszystkim na imprezach folklorystycznych. Składa się z zapaski przybiodrowej i zapaski naramiennej w układzie czarnoczerwonych pasów.

Materiał i metody
Celem pracy i podjętych na jej potrzeby badań jest poznanie potencjału turystycznego gminy Nowa Słupia na podstawie opinii jej mieszkańców i odwiedzających ją turystów. Do przeprowadzenia badań wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego,
w ramach której przygotowano internetowy kwestionariusz ankiety wywiadu.
Badania empiryczne zostały przeprowadzone w styczniu oraz lutym 2021 w dwóch
grupach respondentów. Jedną stanowili mieszkańcy gminy Nowa Słupia, a drugą –
osoby odwiedzające. W każdym przypadku posłużono się metodą kuli śnieżnej, polegającą na tym, że badany wskazywał kolejną osobę, która odpowiadała kryteriom do wzięcia udziału w badaniach. Badania zaprzestano po otrzymaniu 50 ankiet z każdej z badanych grup.
Największy odsetek badanych osób w obydwu badanych grupach mieścił się
w przedziale wiekowym 31-45 lat. Najmniej liczna grupa badanych była między 18 a 30
rokiem życia. Wśród badanych turystów odwiedzających gminę Nowa Słupia większość
stanowili mężczyźni (56%), a wśród badanych mieszkańców gminy przeważały kobiety
(68%). Ponad połowę badanych turystów stanowiły osoby ze średnim wykształceniem
(54%). Najmniej badanych w tej grupie legitymowało się wykształceniem podstawowym
(6%), podczas gdy wśród mieszkańców gminy Nowa Słupia, wykształcenie podstawowe
posiadało aż 22%. Dodając do tego, że mieszkańcy tej gminy stanowili znacznie niższy
odsetek badanych z wykształceniem średnim w porównaniu z odwiedzającymi, można
powiedzieć, że mieszkańcy gminy Nowa Słupia odznaczali się ogólnie niższym poziomem wykształcenia niż przyjezdni turyści.

E. Stupnicka, M. Stępień-Sałek, Poznajemy Góry Świętokrzyskie. Wycieczki geologiczne, Warszawa 2001, s. 1-173.
18
Materiały Koła Gospodyń Wiejskich ze Starej Słupi, 2020, materiały niepublikowane.
17
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Wyniki badań i ich analiza
Na pytanie o atrakcyjność turystyczną omawianej gminy większość badanych turystów, jak i mieszkańców gminy udzieliła pozytywnej odpowiedzi (tabela 5.1). Odsetek
mieszkańców gminy twierdzących w ten sposób był nieco większy niż odsetek turystów; być może było to spowodowane przywiązaniem do regionu, utożsamianiem się
z nim. Niemniej jednak, wyraźnie trzeba podkreślić, że aż 26% mieszkańców (więcej niż
turystów) stwierdziło, że gmina, w której mieszka nie jest atrakcyjna pod względem
turystycznym. Jednoznacznej opinii o atrakcyjności turystycznej nie podało 10% mieszkańców i 22% odwiedzających. Można przypuszczać, że turyści dostrzegali pewne
walory, ale też pewne ujemne strony, dlatego wyrazili tak ambiwalentny stosunek.
Tabela 5.1. Atrakcyjność turystyczna gminy Nowa Słupia w opinii respondentów
Mieszkańcy gminy
Nowa Słupia

Turyści
n

[%]

n

[%]

trudno powiedzieć

11

22

5

10

nie

11

22

13

26

tak

28

56

32

64

4

8

Czy gmina Nowa Słupia jest atrakcyjna?

Czy poleciłbyś innym osobom spędzenia urlopu w gminie Nowa Słupia?
trudno powiedzieć

12

24

nie

6

12

10

20

tak

32

64

36

72

21

42

Czy gmina Nowa Słupia jest konkurencyjna względem gmin ościennych?
trudno powiedzieć

34

68

nie

5

10

3

6

tak

11

22

26

52

Źródło: badania własne.

Postawę odnośnie atrakcyjności gminy można także ocenić na podstawie opinii,
czy ankietowani poleciliby gminę Nowa Słupia jako miejsce spędzenia urlopu (tabela
5.1). Zdecydowana większość mieszkańców gminy (72%) i turystów (64%) wyraziła przekonanie, że poleciłaby gminę Nowa Słupia jako miejsce spędzenia urlopu. Nie poleciłoby tego miejsca jako wypoczynkowego 12% turystów i 20% mieszkańców gminy.
Warto odnotować, że niemal co czwarty turysta nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi.
Odsetek mieszkańców twierdzących w podobny sposób był znacznie niższy i wyniósł
tylko 8%. Niniejsze odpowiedzi wskazują, że zarówno turyści, jak i mieszkańcy gminy
wyrażali pozytywną opinię o atrakcyjności turystycznej gminy Nowa Słupia.
Innym miernikiem mogącym świadczyć o atrakcyjności turystycznej gminy Nowa
Słupia może być opinia ankietowanych co do konkurencyjności gminy w stosunku do
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gmin ościennych (tabela 5.1). Ponad połowa mieszkańców gminy była przekonana, że
gmina Nowa Słupia jest konkurencyjna w stosunku do ościennych jednostek samorządu
terytorialnego pod względem turystycznym. Tak twierdziło jednak tylko 22% turystów.
Wyrażenie takiej opinii może świadczyć o nieznajomości przez turystów gmin ościennych. Z drugiej strony wysoki odsetek mieszkańców twierdzących, że gmina jest konkurencyjna może świadczyć o pewnym „zadufaniu” i traktowaniu swojego miejsca
zamieszkania jako wyjątkowego. Warto odnotować, że 68% odwiedzających gminę
w celach turystycznych nie było w stanie jednoznacznie ocenić konkurencyjności
gminy Nowa Słupia względem innych gmin.
Zarówno mieszkańcy gminy Nowa Słupia, jak i turyści byli przekonani, że teren
gminy najbardziej odpowiedni jest do uprawiania turystyki pieszej (odpowiednio:
100 i 92%), zwiedzania zabytków (94 i 86%) oraz zwiedzania atrakcji przyrodniczych
(88 i 90%). Więcej turystów niż mieszkańców gminy Nowa Słupia wskazywało na
wypoczynek bierny (odpowiednio: 62 i 54%) oraz atrakcje kulturowe (52 i 46%).
Najmniejsza liczba ankietowanych w obydwu grupach stwierdziła, że teren gminy jest
odpowiedni do uprawiania turystyki rowerowej (rysunek 5.1).
46%

Atrakcje kulturowe

52%
54%

Wypoczynek bierny

62%
88%
90%

Zwiedzanie atrakcji przyrodniczych
Zwiedzanie zabytków

86%

94%

100%
92%

Turystka piesza
Turystyka rowerowa

44%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mieszkańcy gm. Nowa Słupia

60%

70%

80%

90%

100%

Turyści

Rysunek 5.1. Formy turystyki, do których uprawiania najbardziej odpowiedni jest teren gminy

Nowa Słupia w opinii respondentów
Źródło: badania własne.

Respondenci ocenili także czynniki decydujące o atrakcyjności turystycznej gminy
Nowa Słupia przyznając im ocenę od 1 (ocena najniższa) do 5 (ocena najwyższa). Średnia
wystawionych ocen została przedstawiona w tabeli 5.2. Czynnikami ocenianymi najwyżej zarówno przez turystów, jak i mieszkańców gminy Nowa Słupia były poczucie
bezpieczeństwa, walory oraz stan środowiska naturalnego, a także usługi handlowe.
Najniżej oceniono obiekty sportowo-rekreacyjne oraz dostępność do usług bankowych.
W niektórych przypadkach uwidoczniły się różnice między odpowiedziami turystów
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i mieszkańców gminy. Turyści wyraźnie lepiej oceniali gościnność mieszkańców oraz
dostępność komunikacyjną gminy, mieszkańcy gminy natomiast usługi bankowe oraz
obsługę ruchu turystycznego (tabela 5.2).
Tabela 5.2. Ocena czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej gminy Nowa Słupia
w opinii respondentów
Czynniki decydujące o atrakcyjności
turystycznej gminy

Turyści

Mieszkańcy gminy
Nowa Słupia

Walory środowiska przyrodniczego

4,82

4,78

Stan środowiska przyrodniczego

4,54

4,42

Dostępność komunikacyjna gminy

3,98

3,38

Obiekty noclegowe turystyki

3,08

2,64

Lokale gastronomiczne

2,54

1,88

Obiekty sportowo-rekreacyjne

1,84

1,76

Usługi rozrywkowe

2,62

2,54

Usługi handlowe

4,44

4,18

Usługi bankowe

1,86

3,42

Obsługa ruchu turystycznego

3,46

4,42

Gościnność mieszkańców

4,84

3,36

Poczucie bezpieczeństwa

4,88

5,0

Informacja Turystyczna

2,58

3,42

Opinia turystów

3,88

4,34

Źródło: badania własne.

Rysunek 5.2. Ocena czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej gminy Nowa Słupia –

test W Kendalla turyści/mieszkańcy gminy Nowa Słupia
Źródło: badania własne.
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Celem stwierdzenia, czy oceny poszczególnych czynników były zgodne przeprowadzono test W Kendalla (rysunek 5.2), za pomocą którego można zbadać zgodność
opinii poszczególnych grup badanych. Linie na wykresie przecinały się tylko w przypadku niektórych ocen, co świadczy o dużej zgodności w odpowiedziach. Wartość
współczynnika prawdopodobieństwa wyniosła 0,285, a więc przekroczyła zakładany
poziom istotności statystycznej (p<0,05). Na tej podstawie można stwierdzić, że pomimo pewnych rozbieżności obydwie grupy były zgodne w swych ocenach w odniesieniu do czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej gminy Nowa Słupia.
Największa liczba turystów i mieszkańców wskazała, że najbardziej istotną atrakcją
turystyczną w gminie Nowa Słupia jest klasztor na Świętym Krzyżu. Turyści i mieszkańcy gminy Nowa Słupia za ważną atrakcję turystyczną uznali również krajobraz
i przyrodę oraz organizowany corocznie festyn „Dymarki świętokrzyskie”. Warto
podkreślić, że obie grupy respondentów wskazywały także na takie atrakcje, których
jedna z grup nie wymieniała. Turyści zwrócili uwagę na atrakcyjność drogi „królewskiej”
czy też obecność sklepów z pamiątkami, o czym nie wspomniał żaden z mieszkańców
gminy Nowa Słupia, którzy to za godne uwagi uznali stacje drogi krzyżowej przy drodze
„królewskiej”, zabytkowe krzyże przydrożne oraz cmentarz położony w mieście Nowa
Słupia, na którym znajduje się mogiła powstańców styczniowych oraz partyzantów
z II wojny światowej (tabela 5.3).

Tabela 5.3. Najbardziej interesujące atrakcje turystyczne w gminie Nowa Słupia w opinii
respondentów
Turyści [%]

Mieszkańcy gminy
Nowa Słupia [%]

Centrum Kulturowo-archeologiczne

76

52

Cmentarz z grobami powstańców i ludzi zasłużonych
dla miasta Nowa Słupia

0

18

Droga „królewska”

1

0

Festyn „Dymarki świętokrzyskie”

78

64

Gołoborza

22

48

Gościnność mieszkańców/miła atmosfera

56

42

Klasztor na Świętym Krzyżu

100

100

Krajobraz/przyroda

88

92

Kuchnia regionalna

34

12

Sklepy z pamiątkami z Gór Świętokrzyskich

12

0

Stacje drogi krzyżowej na drodze „królewskiej”

0

12

Zabytkowe krzyże przydrożne

0

16

Rodzaj atrakcji

Źródło: badania własne.
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Największa liczba turystów była przekonana, że najważniejszymi czynnikami ograniczającymi rozwój turystyki w gminie Nowa Słupia są brak akwenów (52%), nieprzystępne ceny miejsc zakwaterowania w dużych obiektach noclegowych (48%), brak
infrastruktury do uprawiania sportów zimowych (38%) oraz mała liczba restauracji
(36%). Na czynniki te wskazywali także w dużej mierze mieszkańcy gminy, dla których
miały one (poza cenami zakwaterowania – co zrozumiałe) niemały wpływ na rozwój
turystyki (tabela 5.4).
Tabela 5.4. Czynniki ograniczające rozwój turystyki w gminie Nowa Słupia
Turyści [%]

Mieszkańcy
gminy Nowa
Słupia[%]

Słaba jakość dróg dojazdowych

18

0

Brak częstych połączeń komunikacyjnych z gminami ościennymi

20

22

Mała liczba restauracji

36

48

Brak akwenów wodnych (jeziora, zalewy)

52

36

Brak infrastruktury do uprawiania sportów zimowych
(np. stoki narciarskie)

38

44

Brak miejsc zapewniających rozrywkę kulturalną (kino, teatr)

16

22

Sezonowość imprez (okres wiosenno-letni)

8

32

Przepisy prawne związane z możliwością przemieszczania się po
ŚPN ściśle wytoczonymi szlakami, np. zakaz zbierania grzybów

18

10

Nieprzystępne ceny miejsc zakwaterowania w dużych obiektach
noclegowych (hotele, motele)

48

14

Rodzaj czynnika

Źródło: badania własne.

Tabela 5.5. Zmiany, które, według ankietowanych, miałyby zwiększyć atrakcyjność gminy Nowa

Słupia
Wyszczególnienie

Turyści [%]

Mieszkańcy gminy
Nowa Słupia [%]

Lepiej oznakowane szlaki turystyczne

32

8

Powstanie lokalu z dyskoteką

0

16

Stworzenie centrum rozrywki

36

56

Ulepszenie infrastruktury dla osób niepełnosprawnych

10

0

Większa promocja gminy

14

46

Zwiększenie długości ścieżek rowerowych

28

20

Zwiększenie liczby imprez, festynów

22

42

Zwiększenie liczby restauracji z cenami dostosowanymi
do przeciętnego klienta

34

38

Źródło: badania własne.
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W przekonaniu badanych turystów i mieszkańców gminy Nowa Słupia istnieje
wiele czynników, które mogłyby prowadzić do zwiększenia atrakcyjności turystycznej
omawianej gminy. Najwięcej respondentów wskazywało na stworzenie miejsc rozrywki
oraz zwiększenie liczby restauracji z przystępnymi cenami. Niemal połowa mieszkańców była przekonana, że efektywniejsza promocja gminy wpłynęłaby na jej atrakcyjność. Z kolei więcej turystów wskazywało na lepsze oznakowanie szlaków turystycznych, zwiększenie długości ścieżek rowerowych oraz ulepszenie infrastruktury dla
osób niepełnosprawnych (tabela 5.5).

Podsumowanie
Gmina Nowa Słupia jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych gmin w Górach
Świętokrzyskich. Wyróżnia ją bogata historia (jej siedziba – miasto Nowa Słupia sięga
czasów starożytnych). Ma wspaniałe położenie i łagodny klimat. Posiada ogromne zasoby naturalnego środowiska i przebogate dziedzictwo kulturowe. To wszystko sprawia, że w gminie tej kryje się olbrzymi potencjał turystyczny.
Z przeprowadzonych badań sondażowych, opierających się na opinii turystów
z jednej strony oraz opinii mieszkańców – z drugiej wynika, że gmina Nowa Słupia jest
atrakcyjna pod względem turystycznym, choć tę cechę w większym stopniu przypisują
sami mieszkańcy aniżeli turyści. Podobnie, bardziej ostrożni w ocenie konkurencyjności tej gminy względem innych byli turyści, co być może wiązało się z nieznajomością
przez nich gmin ościennych.
Do najważniejszych czynników decydujących o atrakcyjności turystycznej gminy
Nowa Słupia badani, zarówno turyści, jak i mieszkańcy, zaliczyli poczucie bezpieczeństwa, walory przyrodnicze i historyczne oraz stan środowiska naturalnego. Ponadto,
turyści wysoko ocenili gościnność mieszkańców i usługi handlowe. Za najmniej atrakcyjne badani uznali takie czynniki, jak: lokale gastronomiczne oraz obiekty sportoworekreacyjne.
Wszyscy badani stwierdzili, że najważniejszą atrakcją turystyczną w gminie Nowa
Słupia jest starożytny klasztor na Świętym Krzyżu. Respondenci cenili sobie również
walory związane z historią gminy, jak: Centrum Kulturowo-Archeologiczne oraz festyn
„Dymarki Świętokrzyskie”, podczas którego można poznać metodę wytopu żelaza metodą starożytną. Wysoką ocenę wśród turystów i mieszkańców uzyskał także krajobraz
oraz przyroda.
W przekonaniu badanych teren gminy Nowa Słupia jest najbardziej odpowiedni do
uprawiania turystyki pieszej, zwiedzania zabytków oraz atrakcji przyrodniczych.
Badani wskazywali na różne czynniki ograniczające rozwój turystyki w gminie
Nowa Słupia. Do najważniejszych zaliczyli brak akwenów, infrastruktury do uprawiania
sportów zimowych, małą liczbę restauracji i nieadekwatne ceny miejsc noclegowych.
Zwrócili uwagę, że aby podnieść atrakcyjność turystyczną gminy należy zadbać o efektywniejszą promocję gminy, zwiększyć liczbę restauracji oraz stworzyć centra rozrywki.
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6. Geoparki jako obiekty turystyczne
na terenach przyrodniczo cennych
Geoparks as tourist facilities in naturally valuable areas

STRESZCZENIE: Geoparki są produktami turystycznymi opartymi na atrakcjach geologicznych
i kulturowych na terenach przyrodniczo cennych. Polska ma duży potencjał w tym zakresie.
Na terenie kraju znajdują się dwa geoparki UNESCO: Łuk Mużakowa i Geopark Świętokrzyski oraz
wiele innych o znaczeniu krajowym, regionalnym i lokalnym. Geoparki są to szczególne obszary
ochrony i promocji dziedzictwa geologicznego, ale także rozwoju geoturystyki. Ich zadaniami jest
ochrona przyrody, edukacja i popularyzacja dziedzictwa geologicznego oraz kształtowanie
zrównoważonego, lokalnego rozwoju, opartego na zasobach geologicznych. Geoparki są przykładem otwartych muzeów dziedzictwa geologicznego na wolnym powietrzu, na bazie których
można budować inne produkty turystyczne i czerpać określone korzyści ekonomiczne, społeczne
i kulturowe oraz edukacyjne. Celem artykułu było przybliżenie zagadnienia geoparku jako jednej
z atrakcji geoturystyki.
SŁOWA KLUCZOWE: obszary przyrodniczo-cenne, geoturystyka, dziedzictwo geologiczne, geoparki

ABSTRACT: Geoparks are one of the tourist products created on the basis of geological and
cultural attractions in natural and valuable areas, and Poland has great potential in this regard.
There are two UNESCO geoparks: Łuk Mużakowski and Geopark Świętokrzyski, as well as many
others of national, regional and local importance in Poland. Geoparks are special areas for the
protection and promotion of geological heritage, but also for the development of geotourism.
The tasks of these areas are nature protection, education and popularization of geological heritage as well as shaping sustainable local development based on geological resources. Geoparks
are an example of open-air geological heritage museums that can be used to build other tourism
products and derive specific economic, social, cultural and educational benefits. The aim of the
article was to present the geopark as one of the attractions of geotourism.
KEY WORDS: valuable natural areas, geotourism, geological heritage, geoparks
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Wstęp
Obszary przyrodniczo cenne mają różne cechy, ze względu na które warto je chronić. Można je określić jako ściśle zdefiniowaną przestrzeń geograficzną, uznaną formalnie, przeznaczoną do ochrony i zarządzaną przez środki prawne lub też inne efektywne
środki dla osiągnięcia długoterminowych celów w zakresie ochrony przyrody, wraz
z występującymi tam usługami (oraz dobrami) ekosystemowymi i walorami kulturowymi1. Te tereny dzięki swojej unikatowości i wyjątkowości są magnesem przyciągającym turystów. Należą do nich geoparki, które powstają na bazie innych atrakcji
geologicznych i geomorfologicznych. Chociaż nie są formalną formą ochrony przyrody,
mogą chronić cenne zasoby litosfery i wzmacniać zrównoważony rozwój społeczno-ekonomiczny terenów, na których się znajdują.
Geopark to wywodząca się ze zrównoważonego rozwoju koncepcja, która integruje
w regionie trzy rodzaje różnorodności: georóżnorodność, bioróżnorodność i różnorodność kulturową. Ma na celu budowę i rozwój dobrobytu społeczności lokalnych z zachowaniem wymienionych wyżej zróżnicowań2.
Geoparki są obszarami, dzięki którym turyści mogą poznać przyrodę nieożywioną,
a potrzeba poznania tych obszarów przyrodniczo-cennych spowodowała rozwój nowej
turystycznej aktywności, czyli geoturystyki. Jest to forma turystyki oparta na poznawaniu atrakcyjnych turystycznie stanowisk geologicznych, która stanowi doskonałe
poszerzenie turystyki przyrodniczej i poznanie dziedzictwa geologicznego kraju i różnych części świata.
Inspiracją do napisania tej publikacji był fakt uzyskania statusu światowego geoparku UNESCO przez Geopark Świętokrzyski (jako drugi geopark w Polsce po Geoparku
Łuk Mużakowa). Uroczyste powitanie nowych członków w Światowej Sieci Geoparków
UNESCO, wśród których był Geopark Świętokrzyski, odbyło się w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Ziemi 22 kwietnia 2021 roku3.
Celem artykułu było przybliżenie zagadnienia geoparku jako jednej z atrakcji geoturystyki. Wykorzystano metodę pogłębionej analizy literatury przedmiotu oraz netografii.

1
A. Kołodziejczak, Obszary cenne przyrodniczo – szansa czy bariera dla rozwoju lokalnego gminy
Sieraków, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju” 2016, nr 167, s. 180.
2
S. Sagala i. in., Who gets the benefits of geopark establishment? A study of Batur Geopark Area,
Bali Province, Indonesia, The 4th PlanoCosmo International Conference, IOP Conf. Series: Earth
and Environmental Science 158, 2018.
3
Polska Organizacja Turystyczna, strona internetowa, www.polska.travel/pl/aktualnosci/
geopark-swietokrzyski-w-sieci-geoparkow-unesco [dostęp: 06.05.2021]
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Geoturystyka jako nowa forma turystyki
Geoparki są obszarami, których zadaniem jest aktywizacja ekonomiczna społeczności lokalnych przez rozwój turystyki skierowanej przede wszystkim na poznanie
przyrody nieożywionej, czyli geoturystyki4. Ta aktywność turystyczna oparta jest na
świadomym poznawaniu dziedzictwa geologicznego, abiotycznych elementów współczesnej przyrody oraz przejawów działalności ludzkiej nawiązujących do wykorzystania
zasobów Ziemi, a jej uprawianie sprzyja edukacji, poszerzaniu horyzontów myślowych
i rozwojowi osobowości człowieka 5 . Koncepcja geoturystyki została opracowana
w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, a obecnie to wschodzący rynek niszowy na
całym świecie, który nie tylko promuje zrównoważoną turystykę, ale także poprawia
cechy geograficzne obszaru6.
Geoturystyka jest współcześnie jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki na świecie i charakteryzuje się dynamicznym charakterem, który nieustannie
reinterpretuje dziedzictwo geologiczne planety7. To także forma turystyki, która pozwala poznać atrakcyjne turystycznie stanowiska geologiczne. Jest ona poszerzeniem
nie tylko turystyki przyrodniczej, poznawczej, krajoznawczej, kwalifikowanej, ale także
wiąże się także z turystyką kulturową. Geoturystyka polega na „dostarczaniu ułatwień,
tworzeniu udogodnień interpretacyjnych i usługowych, aby umożliwić turystom zdobycie wiedzy i zrozumienie geologii i rzeźby obiektu ponad poziom doznań estetycznych”8. Pojęcie to obejmuje wiele powiązanych ze sobą elementów, do których, jako
najważniejsze zalicza się: uwarunkowania geologiczne, zrównoważenie, edukację,
korzyści lokalne i satysfakcję turystyczną9.

W. Zgłobicki i in., Turystyka kulturowa a geoturystyka. Walory turystyczne geostanowisk kulturowych w Polsce, „Turystyka Kulturowa” 2015, nr 6, s. 53, www.turystykakulturowa.org [dostęp:
06.05.2021].
5
Ścibisz-Kosanowska M., Kowalska M., Szrek P., Geoturystyka w regionach turystycznych Polski
Południowo-Wschodniej – przystosowanie obiektów geoturystycznych na potrzeby turystyki zrównoważonej, „Zeszyty Naukowe Turystyka i Rekreacja” 2013, nr 11(1), s. 68.
6
B. V. R. Singh i in, Assessment of potential and limitation of Jhamarkotra area: A perspective of
geoheritage, geo park and geotourism, “International Journal of Geoheritage and Parks” 2021, t. 9,
s. 2.
7
J. M. Ghazi, M. Hamdollahi, M. Moazzen, Geotourism of mining sites in Iran: An opportunity for
sustainable rural development,” International Journal of Geoheritage and Parks” 2021, nr 9, s. 130.
8
T. A. Hose, Selling the story of Britain's stone, “Environmental Interpretation” 1995, t. 10, nr 2,
s. 16.
9
W. Zgłobicki i in., op. cit., s. 53.
4
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Istota i znaczenie dziedzictwa geologicznego
Termin dziedzictwo geologiczne w ciągu ostatnich trzech dekad jest szeroko stosowany do określenia cech geologicznych cennych dla społeczeństwa ze względu na
ich wyjątkowość10. Obejmuje on składniki przyrodniczej georóżnorodności, które mają
znaczącą wartość dla ludzi, badań naukowych, edukacji, estetyki, inspiracji, kulturalnego rozwoju oraz miejsc ważnych ze względów społecznych11. Dziedzictwem geologicznym są struktury oraz profile geologiczne, skały i minerały, formy rzeźby terenu
oraz inne zjawiska i procesy, które wspólnie ilustrują budowę Ziemi, dokumentują jej
przeszłość i ewolucję życia, a także współczesne przemiany środowiska naszego globu12.
Termin ten określa odrębny rodzaj zasobów naturalnych, które można (i należy)
eksplorować, a następnie eksploatować w sposób zrównoważony we wszystkich
krajach. Dziedzictwo geologiczne jest częścią dziedzictwa naturalnego, które zasługuje
na ochronę, ponieważ zawiera ważne informacje o unikalnych zjawiskach geologicznych, które można wykorzystać na potrzeby edukacji geologicznej i turystyki, czyli do
osiągnięcia korzyści społeczno-ekonomicznych13.
Podstawowymi elementami materialnego dziedzictwa geologicznego są stanowiska
geologiczne, określane też jako geostanowiska, które są ograniczonymi przestrzennie
fragmentami skorupy ziemskiej lub jej powierzchni oraz efektami procesów zachodzących w tych miejscach kiedyś lub współcześnie, które można zdefiniować, czyli opisać,
jako integralne elementy i określić ich wartość pod względem dziedzictwa. Oprócz
obiektów punktowych lub obszarów zwartych (o bardzo różnych wielkościach), stanowiskami geologicznymi mogą być obiekty podziemne (dostępne dla człowieka) czy też
fragmenty den zbiorników wodnych14
Dziedzictwo geologiczne dotyczy zarówno zasobów naturalnych, jak i kulturowych,
ponieważ są one ściśle ze sobą powiązane, a jedno odzwierciedla drugie, czyli: tożsamość ludzi – przemiany, jakie ludzie narzucili środowisku naturalnemu. Dzieje się tak
zwykle w przypadku, gdy grupa kulturowa zamieszkiwała region przez długi okres, a to
terytorium było powiązane z przodkami i ich przeszłymi czynami. Warto pamiętać,
że na danym terytorium w różnym czasie gościły różne ludy, a ci, którzy je obecnie zajmują, nie zawsze byli spokrewnieni z tymi, którzy dokonali najbardziej znaczących
zmian15.
10
E. S. Sallam i in., Geological heritage as a new kind of natural resource in the Siwa Oasis, Egypt:
The first assessment, comparison to the Russian South, and sustainable development issues, “Journal
of African Earth Sciences” 2018, t. 144, s. 151.
11
Z. Alexandrowicz, Geoochrona w ujęciu narodowym, europejskim, i światowym (ze szczególnym
uwzględnieniem Polski), „Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego” 2007, 425, s. 20.
12
J. Urban, P. Migoń, B. Radwanek-Bąk, Dziedzictwo geologiczne, „Przegląd Geologiczny” 2021,
t. 69, nr 1, s. 17.
13
E. S.Sallam, i in., op. cit. s. 151.
14
J. Urban, P. Migoń, B. Radwanek-Bąk, op. cit. s. 17.
15
F. Valdez, Geoheritage: Obtaining, Explaining and Transmitting Archaeological Knowledge,
“International Journal of Geoheritage and Parks” 2018, nr 6(2), s. 87.
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Geoturystyka i rozwój różnych produktów z tym związanych są szansami na lokalny rozwój gospodarczy jako perspektywa wspierania zatrudnienia i ograniczania
ubóstwa. W konsekwencji ta forma turystyki może generować miejsca pracy i dochody16. Dużą rolę odgrywają władze lokalne, które powinny wspierać cele lokalnego
rozwoju gospodarczego, turystyki i geoparku. Muszą one przyjąć strategie i ustanowić
prawo miejscowe skutkujące aktywnością ludności17. Angażowanie lokalnych społeczności w innowacyjne strategie i geomarketing, takie jak tworzenie nowych innowacyjnych produktów opartych na dziedzictwie geologicznym (rysunek 6.1) czyli: geoproduktów, geoimprez, geowycieczek, geomuzeów, geosportu, georestauracji geopiekarni,
geoparki pozwala promować lokalną gospodarkę i wiedzę o geologii18.

Rysunek 6.1. Nowe innowacyjne produkty turystyczne oparte na dziedzictwie geologicznym
Źródło: opracowanie własne.

N. T. Farsani, C. Coelho, C. Costa, Geotourism and geoparks as novel strategies for socio-economic development in rural areas, ”International Journal of Tourism Research” 2021, nr 13, s. 73.
17
S. Sagala i in., op. cit. s. 4.
18
N. T. Farsani, C. Coelho, C. Costa, op. cit., s. 68.
16
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Geoparki w Polsce
Jednym z przykładów wykorzystania dziedzictwa geologicznego jest tworzenie
geoparków. UNESCO Global Geoparks definiuje je jako „pojedyncze, ujednolicone obszary geograficzne, w których obszary i krajobrazy o międzynarodowym znaczeniu
geologicznym są zarządzane zgodnie z holistyczną koncepcją ochrony, edukacji
i zrównoważonego rozwoju”19. Geopark jest szczególnym obszarem ochrony przyrody
w jej krajowych i międzynarodowych systemach, tworzonym dla zachowania i promocji
zespołów ważnych elementów dziedzictwa geologicznego, przy udziale inicjatyw
i akceptacji lokalnego społeczeństwa 20 . Chociaż nie jest formą ochrony przyrody
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, to jednak jest ceniony z uwagi na jego znaczenie dla promocji danego obszaru i rozwoju lokalnej turystyki21. Jest to pewna forma ochrony, która łączący interes ochrony cennych fragmentów litosfery w lokalnej polityce zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego22. Geopark może być końcowym wynikiem długiego procesu rozwoju opartego na
społeczności lokalnej, zapoczątkowanego na bardzo lokalnym dziedzictwie kulturowohistorycznym, rozciągniętego na otaczający krajobraz i zasoby naturalne, następnie na
większe terytorium i ostatecznie na jego walory geologiczne23. Podstawą rozwoju tej
idei jest promocja ochrony dziedzictwa geologicznego w nawiązaniu do strategii zrównoważonego społecznego i ekonomicznego rozwoju określonego obszaru24. W Polsce,
podobnie jak w innych krajach, najbardziej odpowiednimi obszarami dla takiej ochrony
są niektóre parki krajobrazowe, obejmujące rozległe tereny o specjalnym znaczeniu dla
nauk o Ziemi, a równocześnie bardziej dostępne, niż inne chronione obszary, do
wykorzystania turystycznego i dydaktycznego25.
Duże zainteresowanie UNESCO tego typu działaniami zdeterminowało decyzję
o utworzeniu w 1999 roku międzynarodowej formy zarządzania krajobrazem o nazwie
geopark26. W 2015 roku, na mocy decyzji Konferencji Generalnej UNESCO, Międzynarodowy Program Nauk o Ziemi został rozszerzony o problematykę geoparków (w tym
roku utworzono też Znak UNESCO Global Geopark). Po uruchomieniu rozszerzonego
19
Y. Du, Y. Girault, Genealogy of UNESCO Global Geopark: Emergence and Evolution “International Journal of Geoheritage and Parks” 2018, nr 6(2), s. 1.
20
Z. Alexandrowicz, K. Miśkiewicz, Geopark – od idei do realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem Polski, „Chrońmy Przyrodę Ojczystą” 2016, nr 72 (4), s. 243.
21
P. Kondej, Geopark Krajowy – kluczem do sukcesu geoturystyki, „Przegląd Geologiczny” 2011,
t. 59, nr 4, s. 275.
22
M. Strzyż, Geoparki jako otwarte muzea dziedzictwa geologicznego w procesie podnoszenia
atrakcyjności turystycznej terenów zurbanizowanych, „Studia Miejskie” 2014, t. 16, s. 59.
23
G. Canavese, F. Gianotti, H. de Varine, Ecomuseums and geosites community and project building, “International Journal of Geoheritage and Parks” 2018, nr 6(1), s. 46.
24
Z. Alexandrowicz, K. Miśkiewicz, op. cit. 243
25
Z. Alexandrowicz, Geoparki — nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego, „Przegląd
Geologiczny” 2006, t. 54, nr 1, s. 36.
26
J. Golonka i in., Transgraniczny geopark pieniński jako stymulator rozwoju regionu [w:] Rozwój
turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim, Nowy Targ 2012, s. 48.
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programu zainicjowano tworzenie sieci światowych geoparków UNESCO, które przez
prowadzoną na ich terenie działalność mają realizować cele tej organizacji związane
z ochroną dziedzictwa kulturowego, edukacją i zrównoważoną turystyką. Włączono do
niej, po dopełnieniu odpowiednich formalności, geoparki należące do Światowej Sieci
Geoparków. O status światowego geoparku UNESCO mogą się ubiegać obszary o międzynarodowym znaczeniu z punktu widzenia geologii, na których chronione jest
w sposób szczególny miejscowe dziedzictwo kulturowe – materialne i niematerialne,
traktowane jako podstawa rozwoju lokalnego27. Duże znaczenie ma rozwijanie działalności edukacyjnej, związanej z bogactwem geologicznym i kulturowym danego obszaru28. Do 2021 roku powołano 168 geoparków światowych w 44 krajach29, a także dwie
organizacje – Sieć Europejskich Geoparków oraz Światową Sieć Geoparków UNESCO.
Pierwszym polskim geoparkiem UNESCO został powołany w 2011 roku transgraniczny
obszar o nazwie Łuk Mużakowa, drugim, zatwierdzonym w 2021 roku, był Geopark
Świętokrzyski.
Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa leży w województwie lubuskim. Jest to transgraniczna struktura glacitektoniczna, położona w Polsce południowo-zachodniej, powiecie żarskim oraz na terenie Niemiec w obrębie Saksonii, w powiecie Görlitz i w granicach Brandenburgii, w powiecie Spree-Neiße. Nazywany jest on również Wałem
Mużakowskim, należącym do Wzniesień Łużyckich, które w kierunku wschodnim, na
terenie Polski, przedłużają się w Wał Śląski30. Łuk Mużakowa to jedna z najpiękniejszych
na świecie moren czołowych, spiętrzona pod naporem lodowca. Turystycznymi
atrakcjami parku są wyrobiska górnicze z XIX i XX wieku i różnokolorowe jeziorka
z bardzo kwaśną wodą. Obecnie na obszarze Łuku Mużakowa, obok naturalnych form
terenu o genezie lodowcowej, widoczne są liczne ślady przemysłu wydobywczego,
z których najbardziej charakterystyczne jest występowanie antropogenicznych zbiorników wodnych. Na tym terenie oprócz naturalnego krajobrazu polodowcowego można
też obserwować współczesne procesy przemian środowiskowych, jakie zachodzą na
terenie pogórniczym. Wyróżnikiem Europejskiego Geoparku Łuk Mużakowa jest specyficzny krajobraz polodowcowy i pogórniczy. Na jego obszarze znajduje się także wiele
świadectw rozwoju przemysłowego w XIX i XX wieku31.
Geopark Świętokrzyski obejmuje obszar pięciu gmin na terenie województwa
świętokrzyskiego: Kielc, Chęcin, Morawicy, Sitkówki-Nowiny i Piekoszowa, a jego granice pokrywają się z granicami administracyjnymi wymienionych jednostek samorządu
terytorialnego. Obszar tego geoparku obejmuje zachodnią część Gór Świętokrzyskich,
27
Geopark Świętokrzyski z certyfikatem UNESCO, strona internetowa, www.podroze.onet.pl/
aktualnosci/geopark-swietokrzyski-otrzymal-certyfikat-unesco-po-czterech-latach-staran/
vcc2vvy [dostęp: 05.05.2021].
28
J. Golonka i in., op. cit., s. 47.
29
Geopark Świętokrzyski z certyfikatem UNESCO… .
30
J. Koźma, Geoturystyczne walory krajobrazu Łuku Mużakowa, „Górnictwo Odkrywkowe” 2017,
nr 3, s. 32.
31
Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa, strona internetowa, www.jednaziemia.pl/geoturystykaplaneta-ziemia/3816-europejski-geopark-luk-muzakowa.html [dostęp: 06.05.2021].
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charakteryzującą się na tle pozostałych otaczających terenów odrębną specyfiką
dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego i krajobrazu. Unikatowe wartości przyrodnicze,
historyczne i kulturowe, ze szczególnym naciskiem na wyjątkowe dziedzictwo geologiczne i powiązane z nim dziedzictwo górnicze (liczne pozostałości historycznego
górnictwa kruszcowego i skalnego) sprawiły, że już w 1996 roku znaczna część tego
obszaru została objęta ochroną jako Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy, który był
pierwszym w Polsce geologicznym parkiem krajobrazowym, reprezentującym bogactwo walorów przyrody nieożywionej w połączeniu z przyrodą ożywioną i dziedzictwem
kulturowym. Obszar ten stanowi trzon Geoparku Świętokrzyskiego, a jego wyjątkowość
wynika z niezwykłej w skali międzynarodowej różnorodności geologicznej, która
współistnieje z bogactwem przyrodniczym i dziedzictwem kulturowym. Dzięki swojemu unikalnemu ukształtowaniu, obszar Gór Świętokrzyskich, a w tym Geoparku Świętokrzyskiego, jest bardzo istotnym obiektem badań nad geologiczną przeszłością
Europy. Znajdując się bowiem w strefie Transeuropejskiego Szwu Tektonicznego, czyli
obszaru granicznego między trzema platformami geologicznymi naszego kontynentu,
stanowi jedyny jego obszar, gdzie na powierzchni są odsłonięte skały osadowe pochodzące ze wszystkich okresów historii Ziemi – od kambru do czwartorzędu32.
W Polsce tworzonych jest coraz więcej geoparków, wśród nich wymienić można:
Górę Świętej Anny, Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną, Geopark Kamienny Las
na Roztoczu, czy inne atrakcje turystyczne o znaczeniu geoturystycznym, jak: kopalnie
soli w Wieliczce i Bochni, Park Jurajski w Bałtowie, ruchome wydmy w Słowińskim
Parku Narodowym czy Maczugę Herkulesa w Ojcowskim Parku Narodowym33. Na stronie Państwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) zostały wymienione propozycje
projektów nowych geoparków na terenie Polski, czyli: Dolina Kamiennej, Dolina Wisłoka
– Polski Teksas, Kanał Augustowski – Augustowskie Sandry, Łysogórski, Moryń34 oraz
inne, które powstają lokalnie.
Rozmieszczenie wybranych projektów geoparków oraz geoparków funkcjonujących
przedstawiono na rysunku 6.2. Liczba zamieszczonych obiektów wskazuje na zainteresowanie nie tylko naukowych środowisk geologicznych, ale także społeczności lokalnych ochroną i promocją tych obiektów geologicznych oraz obszarów o wysokich
walorach georóżnorodności35.

Polski Komitet ds. UNESCO, strona internetowa, www.unesco.pl/article/1/geopark-swietokrzyski-swiatowym-geoparkiem-unesco/ [dostęp: 06.05.2021].
33
Polska Organizacja Turystyczna, strona internetowa, https://www.polska.travel/pl/poznajatrakcje-i-zabytki/zabytki-i-inne-atrakcje/geoparki [dostęp: 06.05.2021].
34
PIG-PIB, strona internetowa, https://www.pgi.gov.pl/oferta-inst/geoturystyka/geoparki.
html [dostęp: 06.05.2021].
35
PIG-PIB, strona internetowa, https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/9915-swiatowydzien-ziemi-geoparki-w-sluzbie-georoznorodnosci.html [dostęp: 06.05.2021].
32
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Numeracja geoparków: Światowe Geoparki UNESCO: 1. Łuk Mużakowa (transgraniczny); 2. Karkonoski Park
Narodowy, 3. Góra Świętej Anny, 4. Geopark Świętokrzyski; Geoparki Krajowe; Pozostałe geoparki:
5. Jaćwingów (transgraniczny), 6. Kanał Augustowski, 7. Polodowcowa Kraina Drawy i Dębnicy, 8. Krajna –
Polodowcowa Kraina Ozów, 9. Kraina Polodowcowa nad Odrą – geopark Moryń, 10. Morasko, 11. Kraina
Wygasłych Wulkanów, 12. Śleży, 13. Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie, 14. Niecki Sródsudeckiej (transgraniczny), 15. Śnieżnika Kłodzkiego, 16. Przysucha, 17. Doliny Kamiennej, 18. Małopolski Przełom Wisły,
19. Łysogórski, 20. Chęcińsko-Kielecki, 21. Kamienny Las na Roztoczu, 22. Jurajski, 23. Kopalni Soli
w Wieliczce i Bochni, 24. Beskid Śląsko-Morawsko-Żywiecki (transgraniczny), 25. Pieniny (transgraniczny),
26. Karpaty fliszowe i ich wody mineralne (transgraniczny), 27. Dolina Wisłoka – Polski Teksas, 28. Karpaty
fliszowe, 29. Bieszczady Wysokie.
Rysunek 6.2. Położenie geoparków w Polsce oraz obiektów listy światowego dziedzictwa

UNESCO i rezerwatów biosfery (UNESCO MAB)
Źródło: na podstawie PIG-PIB, https://www.pgi.gov.pl/aktualnosci/display/9915-swiatowy-dzienziemi-geoparki-w-sluzbie-georoznorodnosci.html [dostęp: 06.05.2021].
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Podsumowanie
Obecnie nisza „wschodzącej turystyki”, jaką jest geoturystyka, jest wciąż na wczesnym etapie rozwoju komercyjnego w większości krajów, a geoparki są pionierami
w rozwoju geoturystyki. Powstają nowe, które stymulują innowacyjne rodzaje działalności gospodarczej 36 oraz odróżniają geoturystykę od innych rodzajów turystyki.
Odwiedzający je turyści wpływają na powstawanie nowych biznesów związanych
z obsługą ruchu turystycznego, a to powoduje efekt mnożnika turystycznego zasilający
nie tylko bezpośrednio zaangażowanych w geoprzedsięwzięcie przedsiębiorców.
Geoparki wydają się być najlepiej predysponowane do rozwoju różnych produktów
turystycznych opartych na atrakcjach geologicznych i kulturowych na terenach
przyrodniczo cennych. Wspólne promowanie dziedzictwa geologicznego i kulturowego
ma również ogromne znaczenie edukacyjne. Dzięki tym obiektom popularyzuje się
naukę o Ziemi przez przedstawienie dziedzictwa geologicznego tego terenu, który
obejmuje dziedzictwo materialne i niematerialne37.
Geoparki i rozwój geoturystyki angażują wspólnie ważne główne aspekty istotne
dla obszaru, na którym się rozwijają, czyli: zrównoważony rozwój, ochronę terenu,
na którym występują, korzyści społeczno-ekonomiczne dla lokalnych społeczność,
edukację i interpretację lokalnego dziedzictwa geologicznego.
Polska ma duży potencjał do tworzenia atrakcji związanych z dziedzictwem geologicznym, a obecnie na terenie kraju znajdują się dwa geoparki UNESCO: Łuk Mużakowa
i Geopark Świętokrzyski.
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7. Znaczenie i uwarunkowania
rekreacyjnego wykorzystania lasów
miejskich w opinii mieszkańców
Białegostoku
Importance and conditions of recreational use of forest
in official decisions of Białystok

STRESZCZENIE: W zasięgu oddziaływania miasta Białystok, jak i w jego otoczeniu, występują
liczne obszary leśne, które stanowią ważny element przestrzeni przyrodniczej i krajobrazowej,
jak również istotny składnik systemu przyrodniczego Białegostoku o funkcjach rekreacyjnej,
dydaktycznej, społecznej, a także prozdrowotnej. Celem opracowania jest ukazanie znaczenia
i uwarunkowań rekreacyjnego wykorzystania lasów w opinii mieszkańców Białegostoku. Badania
ankietowe przeprowadzono w 2020 roku. Kwestionariusz został rozpowszechniony wśród
mieszkańców Białegostoku korzystających z terenów leśnych podczas rekreacji. Poprawnie
wypełnione kwestionariusze pozyskano od 108 osób. Przy decyzji o wyborze terenu leśnego do
rekreacji wskazywano przede wszystkim niewielką odległość od miejsca zamieszkania, jak również dogodne połączenie komunikacyjne. Ponadto, dla mieszkańców miasta ważne były również
aspekty prozdrowotne obszarów leśnych wpływających na regenerację i odpoczynek od codzienności. Lasy sprzyjają spotkaniom z bliskimi oraz były miejscem rekreacji i uprawiania sportu. Jak
wykazały badania, obszary leśne mogą być również miejscem ważnym dla mieszkańców, pełniąc
różne zadania, na przykład: dydaktyczne, kulturowe czy krajobrazowe. Odpowiednie określenie
występowania poszczególnych funkcji w lasach miejskich pozwoliłoby na jego optymalne, prawidłowe wykorzystanie oraz zagospodarowanie, które byłoby zgodne z oczekiwaniami społeczeństwa.
SŁOWA KLUCZOWE: lasy Białegostoku, rekreacja na obszarach leśnych, funkcje socjalne lasu,
rola lasów

ABSTRACT: There are numerous forest areas within the influence of the city of Białystok, as well
as in its surroundings. These forests are an important element of the natural and landscape
space, as well as an important element of Bialystok's natural system with recreational, educa— 84 —

tional, social and health-promoting functions. The aim of the study is to show the importance
and conditions of recreational use of forests in the opinion of the inhabitants of Białystok. The
survey was conducted in 2020. The questionnaire was disseminated among Białystok residents
who use forest areas during recreation. Correctly completed questionnaires were obtained from
108 people. When deciding to choose a forest area for recreation, the main factors indicated
were a short distance from the place of residence, as well as a convenient transport connection.
In addition, for the inhabitants of the city, the pro-health aspects of forest areas, influencing
regeneration and rest from everyday life, were also important. The forests were also conducive
to meetings with relatives and a place for recreation and sports. As research has shown, forest
areas can also be an important place for residents, fulfilling various tasks, e.g. didactic, cultural
or landscape. Appropriate determination of the occurrence of individual functions in urban forests would allow for its optimal, proper use and management that would be in line with the
expectations of the society.
KEY WORDS: Bialystok's forests, recreation in forest areas, social functions of forests, the role
of forests

Wstęp
Lasy miejskie, mające szczególne znaczenie w funkcjonowaniu miast, stanowią
stosunkowo duże powierzchniowo tereny zieleni na terenach zurbanizowanych.
Są łącznikiem między parkami, skwerami i zieleńcami a większymi kompleksami leśnymi, a także tworzą pasy izolacyjne dla poszczególnych dzielnic i terenów o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu (na przykład tereny przemysłowe, mieszkaniowe,
szpitalno-uzdrowiskowe, szlaki komunikacyjne). Wskutek dużej antropopresji na tereny
leśne wokół i na terenach miast wzrasta znaczenie funkcji społecznych i edukacyjnych
takich obszarów1. W miastach zwiększa się popyt na miejsca wypoczynku i rekreacji,
zwłaszcza tych gęsto zaludnionych i rozbudowujących się. W związku z tym miejskie
tereny zielone, w tym lasy, poddawane są dużej antropopresji. Wiąże się z tym konieczność odpowiedniego ich zagospodarowania z uwzględnieniem potrzeb i oczekiwań
społeczeństwa.

J. G. Chudy, Zagospodarowanie w lasach miejskich alternatywą dla rozwoju bazy turystyki
lokalnej w kontekście oczekiwań społecznych, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2017, R. 19,
z. 50/1, s. 296; J. A. Pawłowicz, E. Szafranko, Metodyka określania przydatności różnych terenów do
pełnienia funkcji rekreacyjnych na przykładzie Lasu Miejskiego w Olsztynie, „Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich” 2014, nr II/1.

1
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Ze względu na bliskość lasów położonych w zasięgu oddziaływania miast liczba
pełnionych przez nie funkcji może być i zazwyczaj jest bardzo duża. Konieczność udostępnienia lasu na potrzeby rekreacji wynika z rosnącego zainteresowania społeczeństwa rekreacją w ogóle, w szczególności wypoczynkiem na terenach leśnych. Z uwagi
na swój złożony charakter takie podejście do zagospodarowania lasów na obszarach
zurbanizowanych stawia nowe wyzwania odnośnie do planowania, projektowania i zagospodarowania lasów w miastach i wokół nich2. Zagospodarowanie rekreacyjne lasów,
lokalizacja poszczególnych elementów przestrzennych i urządzeń rekreacyjnego wyposażenia powinna być dostosowana do oczekiwań osób wypoczywających w lasach.
Uwzględnienie preferencji społeczeństwa, obok oceny przydatności rekreacyjnej środowiska leśnego, stanowi podstawę właściwego przystosowania lasu na potrzeby
rekreacji3. Ponadto, rozpoznanie preferencji rekreacyjnych pozwala nie tylko zwiększyć
efektywność wypoczynku, ale także umożliwia prawidłowe zarządzanie przestrzenią
leśną4.
Celem niniejszego artykułu było rozpoznanie roli i uwarunkowań rekreacyjnego
wykorzystania lasów w opinii mieszkańców Białegostoku.

Lasy w zasięgu oddziaływania miast
Turystyka i wypoczynek na obszarach leśnych mają długą tradycję. Lasy miejskie
stanowią istotny element zieleni miejskiej z punktu widzenia pełnienia wielorakich
funkcji5. Pierwsze wzmianki o istnieniu lasów miejskich sięgają okresu wczesnego
średniowiecza. Lasy służyły wtedy do pozyskiwania drewna, dzikiej zwierzyny, miodu
oraz były miejscem wypoczynku dla „wyżej” urodzonych. Właścicielami tych naturalnych lasów byli feudalni władcy lub włodarze Kościoła6. Z czasem, na przełomie XVII
i XVII wieku, lasy stawały się parkami, ogrodami oraz terenami zadrzewionymi i zagospodarowanymi przez człowieka7. Lasy, parki i ogrody służyły arystokracji i przedstawi-

2
J. G. Chudy, op. cit. s. 298; G. W. Grey, The Urban Forest. Comprehensive Management, New
York 1996, s. 27-39.
3
E. Janeczko, M. Woźnicka, Zagospodarowanie rekreacyjne lasów warszawy w kontekście potrzeb
i oczekiwań mieszkańców stolicy, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej” 2009,
R. 11, z. 4 (23), s. 132-137; M. Bennewicz, Psychologiczne i społeczne aspekty bliskiego kontaktu człowieka z zielenią [w:] Życie w zieleni – moda czy konieczność, Warszawa 2001, s. 17; P. Gołos,
E. Janeczko, Potrzeby społeczne w zakresie pozaprodukcyjnych (publicznych) funkcji lasu, źródeł ich
finansowania oraz konsekwencje dla gospodarki leśnej na przykładzie wybranych regionów kraju,
Warszawa 2000.
4
E. Janeczko, Społeczne uwarunkowania rekreacji w lasach na przykładzie Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego (MPK), „Turystyka i Rekreacja” 2005, t. 1, s. 26-27.
5
H. W. Lawrence, Changing Forms and Persistent Values: Historical Perspectives on the Urban
Forest [w:] Urban Forest Landscapes: Integrating Multidisciplinary Perspectives, red. G. Bradley,
Seattle and London 1995.
6
C. C. Konijnendijk, A decade of urban forestry in Europe, „Forest Policy and Economics” 2003,
nr 5, s. 175–183.
7
H. W. Lawrence, op. cit.
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cielom wyższych warstw społecznych. Do dzisiaj istnieje wiele przykładów utworzenia
wokół rezydencji i pałaców parków dworskich oraz ogrodów rezydencjalnych, między
innymi w Białymstoku, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Warszawie i wielu innych miastach
w Polsce.
Ostatnio obserwowane są istotne zmiany w tym sposobie rekreacji. Przemiany
społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci spowodowały wydłużenie wolnego czasu wielu grup społeczeństwa. Ponadto, wraz z rozwojem środków
komunikacji dostęp do oddalonych od siedzib ludzkich kompleksów leśnych staje się
coraz łatwiejszy. Zmian cywilizacyjne przyczyniają się również do stopniowego
przekształcenia funkcji lasu, od tradycyjnie gospodarczego wykorzystania na rzecz
funkcji społecznych, głównie rekreacyjnych8. Niezależnie od miejsca zamieszkania,
ludzie mają potrzebę kontaktu ze środowiskiem naturalnym, przekształconym w możliwie niewielkim stopniu. W coraz gęściej zaludnionych miastach zwiększa się popyt na
miejsca wypoczynku i rekreacji. Miejskie tereny zielone, w tym lasy, poddawane są
silnej antropopresji i konieczne staje się odpowiednie ich zagospodarowanie, uwzględniające potrzeby i oczekiwania społeczne9.
Pod pojęciem lasy miejskie należy rozumieć wszystkie lasy i zasoby leśne w granicach miasta10. W krajach europejskich używa się wielu definicji lasu miejskiego i tak, na
przykład w Finlandii, lasy miejskie to lasy o dominującej funkcji rekreacyjnej, zlokalizowane w/lub blisko obszarów miejskich. W Niemczech las miejski to głównie las utworzony przez człowieka na użytkowanych wcześniej gruntach rolnych, specjalnie
przeznaczony na potrzeby rekreacji mieszkańców miast. W Grecji natomiast las miejski
to zielone przestrzenie miejskie (parki, ogrody), w tym również nasadzenia przyuliczne,
w granicach miasta lub w bliskim jego sąsiedztwie. Z kolei termin las miejski jest rzadko
używany we Włoszech i utożsamia się go tam z ogółem zieleni miejskiej, definiując jako
otwarte przestrzenie w mieście, składające się w całości albo w części z elementów
roślinnych11.
Lasy miejskie w Polsce posiada około dwustu miast, określa się je na ogół zamiennie mianem parków leśnych, lasów miejskich lub lasów komunalnych. Lasy miejskie
stanowią uzupełnienie systemu zieleni miejskiej12.
W ostatnich dziesięcioleciach coraz większego znaczenia nabiera, opracowana
w drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX wieku w Ameryce Północnej, koncepcja
leśnictwa miejskiego (urban forestry), definiowana jako „sztuka, nauka i technika gospodarowania drzewami i zasobami leśnymi w ekosystemach miejskich i wokół nich w celu
zapewnienia społecznościom miejskim korzyści psychologicznych, socjologicznych,
E. Janeczko, op. cit. s. 27-28.
A. Kaliszewski, Lasy miejskie – przegląd wybranych zagadnień na podstawie literatury, „Leśne
Prace Badawcze” 2006, nr 1, s. 103-118; R. Jaszczak, Lasy i gospodarka leśna w zasięgu oddziaływania miast w Polsce, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2008, R. 10, nr 3(19), 162-171, E. Janeczko,
op. cit. s. 27-28.
10
C. C. Konijnendijk, op. cit., s. 179.
11
Ibidem, s. 182. J. G. Chudy, op. cit. s. 298-299.
12
Ibidem, s. 298-299.
8

9
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ekonomicznych i estetycznych”13. Koncepcja ta ma służyć zintegrowaniu planowania
i zagospodarowania wszystkich zasobów drzewnych na obszarach miejskich14, a formułę urban forestry należy rozumieć jako zarządzanie drzewami w całym obszarze
miejskim, a nie tylko pojedynczymi drzewami. Pojęcie „lasu” w ramach koncepcji urban
forestry jest znacznie szersze niż to wyznaczone przez tradycyjne leśnictwo, gdyż
termin ten obejmuje, poza „typowymi” lasami, także niewielkie zadrzewione połacie,
parki i ogrody, jak również pojedyncze drzewa15.
Lasy znajdujące się w granicach polskich miast charakteryzuje duże rozdrobnienie16. Ich właścicielami są władze gminne, Skarb Państwa i osoby prywatne17, co czasami
stwarza problemy, zwłaszcza w sferze zarządzania18. Zgodnie z przepisami ustawy
o lasach19, nadzór nad gospodarką leśną w lasach stanowiących własność Skarbu Państwa sprawuje minister właściwy do spraw środowiska. Organem nadzorującym gospodarkę leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa jest starosta (art. 5
ust. 1). W miastach na prawach powiatu funkcje starosty sprawuje prezydent miasta
(art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym)20. Starosta może jednak, w drodze
porozumienia, powierzyć prowadzenie w jego imieniu spraw z zakresu nadzoru, w tym
wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, nadleśniczemu Lasów
Państwowych (art. 5 ust. 3 ustawy o lasach). Przepisy ustawy o lasach stanowią także,
że gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest według planu urządzenia
lasu. W lasach niebędących własnością Skarbu Państwa podstawą prowadzenia działań
gospodarczych jest uproszczony plan urządzenia lasu, z kolei dla lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja
starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasów21.
Do głównych funkcji lasów miejskich zaliczyć należy przede wszystkim: możliwość
rekreacji i wypoczynku mieszkańców, ochrona cennych przyrodniczo obszarów
i obiektów oraz krajobrazu, ochronę różnorodności biologicznej, kształtowanie warunków klimatycznych22. Ponadto, lasy miejskie dysponują znaczącymi możliwościami

13
R. W. Miller, Urban Forestry: Planning and Managing Urban Green Spaces. Second edition, New
Jersey 1997.
14
C.C. Konijnendijk, op. cit., s. 179-180.
15
A. Kaliszewski, op. cit. 103-118; C. C. Konijnendijk, op. cit., s. 178; B. Łonkiewicz, Urządzanie
i zagospodarowanie lasu w terenach zurbanizowanych i uzdrowiskowych, „Postępy Techniki w Leśnictwie” 1997, nr 64, s. 31-37.
16
R. Jaszczak, op. cit. s. 64.
17
Ibidem, s. 66.
18
S. Wajchman-Świtalska, R. Jaszczak, Lasy ochronne na obszarach miejskich i podmiejskich
w Polsce w latach 2010–2016, „Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Ratio Ind. Lignar” 2019, nr 18(4), 251-255.
19
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz. U. 1991 nr 101, poz. 444, t.j. 2021, poz. 1275, 1718.
20
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz. U. 1998, nr 91, poz. 578, t.j.
2020, poz. 920, 2021, poz. 1038, 1834.
21
B. Ważyński, Urządzanie i zagospodarowanie lasu dla potrzeb turystyki i rekreacji, Poznań
1997, s. 197-211, s. 54-78.
22
B. Łonkiewicz, op. cit., s. 32-35.
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w zakresie regeneracji ludzkiej psychiki i neutralizowania indywidualnych chorób23.
Obszary leśne w miastach i wokół nich mogą także stanowić miejsce integracji ludzi,
a także pełnić funkcje edukacyjną oraz kulturotwórczą i kulturową 24 . Obcowanie
z naturą i wsłuchiwanie się w nią powoduje między innymi mniejsze odczuwanie bólu
i niższy poziom stresu, lepszy nastrój czy większą wydajność mentalną. Dźwięki
powiązane z wodą najskuteczniej podnosiły nastrój, wywoływały pozytywne emocje
i miały dobroczynne skutki zdrowotne, odgłosy ptaków pomagały natomiast w walce ze
stresem czy zdenerwowaniem25.
Obok roli społecznej, lasy miejskie pełnią pełnią również różnorodne funkcje środowiskowe, w tym funkcję klimatyczno-filtracyjną26. Roślinność miejska wyłapuje zanieczyszczenia gazowe, pochłania i magazynuje węgiel atmosferyczny, a także kształtuje specyficzny mikroklimat27. Lasy miejskie zapobiegają odpływowi wód podczas
ulewnych deszczy i chronią zasoby wody pitnej. Ponadto, efektywnie chronią glebę
oraz łagodzą surowy klimat przez ochładzanie powietrza, redukcję siły wiatru i ocienianie28.
Zagrożeniem dla lasów miejskich są najczęściej silna penetracja i presja rekreacyjna,
które wywierane na ekosystemy leśne mogą powodować znaczne szkody w środowisku
przyrodniczym, zwłaszcza w najniższej warstwie runa leśnego. Przystosowanie lasu na
potrzeby rekreacji, polegające na wydzieleniu terenów funkcjonalnych (drogi, ścieżki,
miejsca odpoczynku, pola biwakowe), wyposażonych w elementy technicznego zagospodarowania, a także zastosowanie odpowiedniego postępowania hodowlanego, pozwalają na zminimalizowanie negatywnego wpływu odwiedzających na las, umożliwiając
tym samym zwielokrotnienie liczby osób wykorzystujących las dla wypoczynku29.
Wyposażenie rekreacyjne lasów wymaga zatem zindywidualizowanego podejścia
uwzględniającego kryteria estetyczne i możliwości wykonawcze jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za lasy miejskie. Forma urządzeń powinna być prosta, dostosowana do regionalnych tradycji oraz zachowująca względy bezpieczeństwa. Urządzenia
powinny być harmonijnie wkomponowane w krajobraz wnętrza lasu, co wymaga
kompleksowego projektowania technicznej zabudowy terenu rekreacyjnego30.

Chudy J. G., op. cit., s. 295-302; R. W. Miller, op. cit.
B. Łonkiewicz, op. cit., s. 34; H. W. Lawrence, op. cit.
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R. T. Buxton i in., A synthesis of health benefits of natural sounds and their distribution in national parks, „PNAS” 2021, nr 118 (14).
26
B. Łonkiewicz, op. cit., s. 34-35.
27
M. Czerwieniec, J. Lewińska, Zieleń w mieście, Kraków 2000, s. 45-49.
28
H. B. Szczepanowska, Drzewa w mieście, Warszawa 2001, s. 187-189; M. Czerwieniec, J. Lewińska, op. cit., s. 17-21.
29
B. Ważyński, op. cit., s. 157-187.
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B. Łonkiewicz, op. cit., s. 34-36.
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Teren badań
Białystok jest największym miastem Polski północno-wschodniej. Na jego terenie
oraz wokół znajdują się kompleksy leśne ogólnie dostępne mieszkańcom. Lasy w granicach administracyjnych zajmują aktualnie areał około 1846 ha, stanowiąc 18,01% całkowitej powierzchni, co pod tym względem wyróżnia Białystok wśród większych miast
Polski31.
Na terenie miasta dominują lasy Skarbu Państwa znajdujące się w zarządzie jednostki Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Nadleśnictwa Dojlidy
w Białymstoku stanowiąc 76,6% wszystkich lasów na terenie miasta. Z kolei lasy komunalne będące własnością Gminy Białystok stanowią 12,7%, a lasy prywatne, stanowiące
własność osób fizycznych i prawnych – 10,7%. Warto zaznaczyć, iż nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa sprawuje Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku, na podstawie porozumienia pomiędzy Prezydentem Miasta
Białegostoku a Nadleśniczym Nadleśnictwa, zawartym zgodnie z przepisami ustawy
o lasach. Nadzór ten polega na wykonywaniu określonych zadań z zakresu gospodarki
leśnej powierzonych w drodze zawartego porozumienia.
Lasy w Białymstoku porastają przede wszystkim obrzeża miasta. Największymi
zwartymi kompleksami są: Las Solnicki leżący w sąsiedztwie lotniska na południu miasta wielkości około 700 ha oraz Las Pietrasze wraz z Lasem Wesołowskim o powierzchni około 600 ha leżący na przeciwległych, północnych krańcach miasta. Kompleksy te
są własnością Skarbu Państwa i zarządza nimi Nadleśnictwo Dojlidy.
Do lasów Skarbu Państwa należy również mniejszy kompleks o charakterze
podmokłym, położony na wschodnim krańcu miasta – Las Bagno (około 70 ha).
Lasy komunalne są skupione głównie w dwóch kompleksach: lasy zlokalizowane
w pobliżu centrum miasta w okolicach Parku Zwierzynieckiego wraz z rezerwatem
przyrody Las Zwierzyniecki (około 70 ha) oraz lasy leżące w okolicach Stawów
Dojlidzkich (około 40 ha) administrowane przez Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Białymstoku. Pozostałe lasy gminne są skupione w niewielkich kompleksach, głównie
na osiedlu Jaroszówka. Z większych kompleksów leśnych Białegostoku należy jeszcze
wymienić Las Bacieczkowski o powierzchni około 30 ha znajdujący się w zachodniej
części miasta należący w przeważającej części do osób fizycznych. Pozostałe lasy,
głównie „prywatne”, są rozrzucone po całej powierzchni miasta w postaci niewielkich
kompleksów, często o powierzchni poniżej 1 ha. Lasy Białegostoku to w przeważającej
części bory świeże i bory mieszane świeże z dominacją sosny zwyczajnej. Natomiast
wiek większości drzewostanów mieści się w granicach 20-60 lat. Dominującą funkcją
lasów białostockich jest funkcja rekreacyjno-wypoczynkowa, a gospodarka leśna jest
oparta głównie na przeprowadzaniu niezbędnych zabiegów ochronnych oraz pielęgnacyjnych. W drzewostanach tych lasów dominują przede wszystkim sosna i świerk,
ale występuje tu także brzoza, olsza i dąb.
31
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W dalszej odległości od granic Białegostoku rozciągają się rozległe kompleksy leśne: Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej, Narwiański Park Narodowy oraz Biebrzański Park Narodowy.
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych dysponują rozległą bazą turystyczną.
Zgodnie z Inwentaryzacją leśnych obiektów turystycznych przeprowadzoną przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych (RDLP) w Białymstoku na początku 2019
roku, stwierdzono, iż na terenie Dyrekcji znajduje się łącznie 2817 obiektów o charakterze turystycznym i edukacyjnym. Leśną bazę noclegową tworzy 87 obiektów obejmujących ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe, kwatery myśliwskie, pokoje gościnne, miejsca i pola biwakowania oraz kempingi. Funkcjonowało 10 parkingów leśnych i ponad
190 miejsc postoju pojazdów. W punktach tych zazwyczaj znajdują się też zadaszone
wiaty, pod którymi są stoły, ławki, a czasem nawet paleniska przystosowane na ognisko
lub kominki. Na terenie tych kompleksów leśnych można również spotkać ponad 2200
atrakcji turystycznych o charakterze przyrodniczym, historycznym i kulturowym32.

Metody badań
Zgodnie z przyjętą metodyką badań społecznych, zastosowano zbieranie informacji
od respondentów, wykorzystując anonimową ankietę wśród mieszkańców Białegostoku. Formularz ankiety skonstruowano w klasyczny sposób, stosując w przeważającej
większości pytania zamknięte, w których respondent posiadał do wyboru skończoną
liczbę precyzyjnie sformułowanych odpowiedzi. W ankiecie zamieszczono również
pytania półotwarte, czyli pozostawiono wolne miejsce na udzielenie odpowiedzi
respondenta. Badanie przeprowadzono w styczniu 2020 roku, uwzględniając różne dni
tygodnia i pory dnia, jak również różne, zupełnie przypadkowe grupy społeczne.
Poprawnie wypełnione kwestionariusze pozyskano od 108 osób.

Wyniki
Wśród respondentów, wypoczywających w lasach Białegostoku, dominowały kobiety (64,8%). Najbardziej liczną grupę w ogólnej populacji respondentów stanowiły
osoby w przedziale wiekowym 26-45 lat. Liczną grupę respondentów stanowili emeryci
i renciści (23,1%). Wśród ankietowanych przeważały osoby z wykształceniem wyższym
(63,0%), średnim lub zasadniczym zawodowym. Większość badanych (63,7%) posiadała
dzieci, przy czym, najbardziej liczną grupę stanowiły osoby z usamodzielnionymi lub
małymi dziećmi.
Respondenci wskazali, iż preferowaną porą roku dla rekreacji w lasach jest lato
oraz wiosna, a najmniej – zima. Niezależnie jednak od pory roku respondenci najczęściej wypoczywali w lasach kilka razy w miesiącu oraz do 2 razy w tygodniu. Prawie
połowa badanych (43,5%) preferowała wypoczynek weekendowy. Częstym pobytom
32
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mieszkańców w lasach Białegostoku sprzyjają bliskie sąsiedztwo i dogodne połączenia
komunikacyjne z innych dzielnic miasta. Respondenci spędzali na terenach leśnych na
ogół do dwóch godzin (42,6% badanych) lub od trzech do czterech godzin (25,9%
ankietowanych).
Większość ankietowanych (93,3%) odwiedzała tereny leśne Białegostoku podczas
czasu wolnego. Wśród respondentów najczęściej korzystali z terenów leśnych mieszkańcy centrum miasta (14,2%) oraz położonej na północy miasta dzielnicy Białostoczek
(15,7%). Najchętniej odwiedzanym lasem był położony na północy miasta Las Pietrasze
(33,3%), jak również leżący nieopodal centrum – Las Antoniuk (30,6%). Do tych najczęściej odwiedzanych obszarów leśnych jest najdogodniejszy dostęp. Dojeżdża tam bowiem komunikacja miejska, nie potrzeba więc własnego środka transportu. Lasy te były
licznie odwiedzane przez całe rodziny, jak również przez osoby uprawiające czynnie
sport. Mniejszą popularnością cieszył się położony na wschodnich krańcach Las Bagnówka. Najrzadziej odwiedzano położony na południowym zachodzie miasta Las Turczyn.
Najczęściej celem wizyty były: aktywność ruchowa, korzystny wpływ lasu na organizm człowieka oraz rozwijanie własnego hobby czy pasji (tabela 7.1). Dla 46,3% badanych ważnym aspektem była niewielka liczba odwiedzających tereny leśne podczas
jego wizyty w lesie.
Tabela 7.1. Cele wizyt ankietowanych w lasach na terenie Białegostoku
Nieważne
(zbędne)

Mało
ważne

Ważne

Bardzo
ważne

Odpoczynek od codzienności

1

6

29

44

Korzystny wpływ środowiska leśnego na zdrowie
człowieka

1

5

38

39

Aktywność fizyczna

1

9

43

34

Cele wizyt w lasach na terenie Białegostoku

Czas dla siebie

5

16

31

19

Spotkania z bliskimi

11

26

18

17

Poznanie przyrody lasu

5

23

32

13

Rozwój osobisty

11

29

20

8

Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.
Źródło: badania własne.

Przy podejmowaniu decyzji przez ankietowanych o wyborze terenu leśnego jako
miejsca rekreacji ważne znaczenie mają możliwość odbierania wrażeń wizualno-estetycznych krajobrazu leśnego, aktywnego wypoczynku oraz spędzanie czasu z bliskimi.
Niewątpliwym atutem dla respondentów było położenie lasów w pobliżu miejsca
zamieszkania i dogodny dojazd (tabela 7.2).
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Tabela 7.2. Preferencje odwiedzających tereny leśne Białegostoku
Nieważne
(zbędne)

Mało
ważne

Ważne

Bardzo
ważne

Wrażenia wizualno-estetyczne (na przykład zieleń,
śpiew ptaków, szum drzew)

0

4

37

35

Aktywny wypoczynek (np. spacery, sporty)

1

9

47

25

Możliwość spędzenia czasu z ludźmi, rodziną

5

14

31

22

W pobliżu miejsca zamieszkania

6

30

29

21

Infrastruktura leśna

3

22

41

16

Dobry i szybki dojazd

4

19

46

15

Infrastruktura rekreacyjna

5

31

32

12

Dobre połączenie komunikacyjne

10

34

24

11

Elementy historyczne kulturowe

9

30

27

5

Preferencje mieszkańców

Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź.
Źródło: badania własne.

Większość ankietowanych uznała, że powierzchnia obszarów leśnych na terenie
Białegostoku jest wystarczająca. Według odpowiedzi respondentów tereny leśne wokół
miast powinny pełnić głównie funkcję rekreacyjno-wypoczynkową (73,1%) i przyrodniczą (44,4%). Najbardziej cenionym aspektem podczas wizyt w lasach Białegostoku badani uznali jakość powietrza, możliwość „ucieczki” od zgiełku miasta i relaks podczas
przysłuchiwania się odgłosom natury, czy obserwowania środowiska leśnego (rysunek
7.1).
Przyroda obszarów leśnych posiada niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju walory rekreacyjne.
Respondenci wybierali najczęściej las mieszany (77,7%), obfitujący w różne gatunki
drzew iglastych i liściastych. Według ankietowanych krajobraz leśny decyduje o największej atrakcyjności lasu oraz odgłosy przyrody jak również walory runa leśnego
(rysunek 7.2). Las zapewnia idealne warunki do zaspokajania tych bardzo indywidualnych potrzeb. Mieszkańcy Białegostoku wskazywali, że las dla mieszkańców miast daje
uczucie wolności i przestrzeni (45,4%), rekreacji, odpoczynku i korzystnego wpływu na
zdrowie mieszkańców miast (46,3%), dawać możliwość do aktywności fizycznej (69,4%).
Las powinien być jednocześnie nienaruszony i „mistyczny” (48,1%).
49,1% badanych wskazało, że powierzchnia terenów leśnych w Białymstoku jest
wystarczająca. Należałoby jednak, według ankietowanych, zwiększyć liczbę ścieżek
(szlaków) rekreacyjnych (71,3%), jak również rozwinąć infrastrukturę związaną z turystycznym zagospodarowaniem lasów (56,5%).
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Czyste powietrze
Cisza
Odgłosy lasu
Sprzyjające warunki do rekreacji
Obserwacja przyrody
Płody runa leśnego
Ciekawe obiekty przyrodnicze (np. okazałe drzewa)
Uboczne produkty leśne
Miejsca pamięci
Widoki i materiały do działań artystycznych
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Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. N=108
Rysunek 7.1. Ważne aspekty dla respondentów przy wyborze decyzji o miejscu rekreacji [%]
Źródło: badania własne.
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Respondenci mogli zaznaczyć więcej niż 1 odpowiedź. N=108
Rysunek 7.2. Czynniki decydujące o największej atrakcyjności lasu według odpowiedzi

ankietowanych [%]
Źródło: badania własne.
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Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że lasy w obrębie Białegostoku mają funkcje
krajobrazowe i socjalne, spełniając jednocześnie wymagania stawiane obiektom tego
typu, czyli: znajdują się na terenach zurbanizowanych i w pobliżu osiedli mieszkalnych,
są dostępne komunikacyjnie, odgrywają dużą rolę w zapewnieniu miejsca do rekreacji
i wypoczynku. Białostockie lasy pełnią funkcje społeczne i krajobrazowe. Gospodarcze
pozyskanie drewna ma zatem drugorzędne znaczenie i towarzyszy zabiegom pielęgnacyjnym, ochronnym oraz pracom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa ludzi
i mienia w lasach.
Lasy znajdujące się w granicach miasta były wykorzystywane jako miejsce rekreacji,
uprawiania sportu, jak również sprzyjały pobytom związanym z obcowaniem z naturą.
Środowisko leśne było ważnym miejscem dla mieszkańców, pełniąc różne funkcje:
między innymi zdrowotne, dydaktyczne, kulturotwórcze czy krajobrazowe.
Wśród bardziej szczegółowych wniosków wymienić należy:
•
Chęć obcowania z przyrodą, walory prozdrowotne lasu, odpoczynek od
codzienności, a także dążenie do podniesienia poziomu aktywności fizycznej
były najważniejszymi powodami, dla których badani korzystali z terenów leśnych w czasie wolnym.
•
Najczęściej wskazywanymi powodami wyboru konkretnych obszarów były bliskość kompleksu leśnego lub dogodne z nim połączenie komunikacyjne.
•
Badani zwrócili uwagę, że powierzchnia obszarów leśnych na terenie Białegostoku jest dla nich wystarczająca, jednakże liczba i długość ścieżek i szlaków
mogłaby zostać zwiększona.
•
Najczęściej zauważanymi przez respondentów zagrożeniami dla środowisk leśnych położonych w obrębie miasta były silna presja człowieka, zaśmiecanie
oraz zanieczyszczenia powietrza.
Odpowiednie określenie obszarów występowania poszczególnych funkcji w lesie
miejskim pozwoliłoby na jego prawidłowe wykorzystanie i zagospodarowanie zgodne z
przeznaczeniem i oczekiwaniami społeczeństwa. Wskazane jest także kształtowanie
świadomości społecznej i udział mieszkańców miast w procesie planowania i podejmowania decyzji w odniesieniu do terenów leśnych, jak również uwzględnienie w planach
i programach działań oraz budżetach miast.
Wszelkie działania powinny być poparte rzetelnymi badaniami naukowymi o złożonym charakterze, uwzględniającymi różne aspekty tej problematyki. Dużym wyzwaniem jest optymalne zagospodarowanie tych obszarów, w taki sposób, aby mogły one
służyć mieszkańcom, nie tracąc walorów krajobrazowych i estetycznych. Sprostanie
wymaganiom użytkowników przestrzeni leśnej będzie możliwe wtedy, gdy prawidłowo
zostaną rozpoznane istniejące w niej funkcje, a obszar zagospodarowany tak, aby podkreślić jego walory i spełnić oczekiwania użytkowników. Niezbędne jest więc przy tym
dalsze rozpoznanie potencjału rekreacyjnego tych terenów, zasobów infrastruktury
rekreacyjnej oraz potrzeb i preferencji wypoczywających.
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8. The specifics of tourist activities
in the National Park
“Biełaviežskaja Pušča”, Belarus
Specyfika działalności turystycznej w Parku Narodowym
„Białowieska Puszcza”, Białoruś

STRESZCZENIE: W artykule przeanalizowano aktywność turystyczną w białoruskiej części
Puszczy Białowieskiej. Uwzględniono pozytywne aspekty przejścia na zrównoważoną turystykę
przyrodniczą. Opisano ścieżki realizacji takiego przejścia.
SŁOWA KLUCZOWE: Park Narodowy „Puszcza Białowieska”, zrównoważone zarządzanie turystyką, turystyka przyrodnicza

SUMMARY: The article scrutinises tourist activity in the Belarusian part of Biełaviežskaja
Pušča / Białowieża Primeval Forest. The positive aspects of the transition to the sustainable
nature-oriented tourism are considered. The pathways of implementing such a transition are
described.
KEY WORDS: National Park “Biełaviežskaja Pušča”, sustainable tourism management, natureoriented tourism
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Introduction
The long-term sustainable tourism management plays a significant role amongst
the complex of activities of the Belarus’s nature protected areas in general, and National Parks (NP) in particular1.
In the case of Biełaviežskaja Pušča, being a site of global importance with the rich
natural, historical, and cultural heritage, the purposeful development of tourism followed designation of the first National Park in Belarus in 1991 there. From the touristic
attractiveness viewpoint, the profile of the NP “Biełaviežskaja Pušča”, is being determined by its high international conservation status (i.e., the Transboundary UNESCO
World Heritage Site, the UNESCO MaB International Biosphere Reserve, the European
Diploma awarded site), which ecosystems generate significant recreational and tourist
services. Thus, according to the studies carried out in its Polish segment, the average
value of a recreational visit there is 105 PLN per visit (in 2002 prices)2.
At the same time, functioning of the large nature protected area of high national
and international rank objectively imposes considerable restrictions on economic
activities (including tourism). Therefore, nature-based tourism is considered a financially beneficial tool of fulfilment of the NP statutory goals of nature conservation,
environmental education, scientific research constituting an alternative to direct resource use.
Development of sustainable recreation and tourism in the Biełaviežskaja Pušča
region is in line with the long-term goals of the NP management plan which contemplates improving the tourism infrastructure, expanding the range of services provided,
optimising the network of tourist routes with respect to the actual functional zoning,
organising scientific tourism, using the possibilities of visa-free regulations for development of cross-border inbound tourism, informational and methodological supporting touristic sphere.
Implementation of the management plan activities requires scientific support of
planning and regulation of tourism activities, as well as an analytical framework for
assessing the effectiveness and efficiency of tourism, justification and development of
practical recommendations.
The article presents the results of the analysis of long-term data on the tourist
flow in the NP “Biełaviežskaja Pušča”, and it discusses the prospects of the further
development of tourism and of the use of the recreational potential of the NP.

Беловежская Пуща – Лес Надежды: отчет по проекту: Трансграничная Экологическая
Сеть Беловежской Пущи – Лес Надежды, рук. темы Европейский Центр Охраны Природы
(ЕЦОП); науч. ред.: Оnno de Bruijin и др., 2006, c. 33.
2
M. Giergiczny, Rekreacyjna wartość Białowieskiego Parku Narodowego, „Ekonomia i Środowisko” 2009, nr 2 (36), s. 116-128.
1
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Results and discussion
Designation of the NP entailed establishment and development of the state-funded
tourist infrastructure in Biełaviežskaja Pušča: there are currently six hotels (for the
total of 450 visitors), a restaurant and several cafes (for 600 visitors), three museums,
fenced enclosures with wild animals on display, a bicycles’ rental point, sports facilities
(including a swimming pool, tennis court, etc.). There are 22 marked and well-equipped
tourist routes with a total length of over 400 km. The most popular destinations among
tourists are visiting the “Father Frost's Estate” (which encountered about 1.5 million
visits over 17 years), excursion to the fenced enclosures, and to the Museum of Nature
(figure 8.1).
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Figure 8.1. Tourists visiting the main destinations in the NP “Biełaviežskaja Pušča”
Source: elaboration of co-authors.

The main tourist infrastructure is concentrated in the recreation zone of the NP,
which comprises more than 8,000 hectares (or 5.2 per cent of the area). Under the
current regulations, in addition to the recreational zone, tourists are allowed to trespass other functional zones of the NP (e.g., economic zone, regulated use zone) if
keeping the marked tourist routes. In the strictly protected area, which comprises 58.3
thousand hectares (or 38.8 per cent of the NP area), there is a restriction for individual
visitors and field excursions in place allowing visiting in small NP staff – guided groups
counting up to twenty people only.
About 240 FTE positions are currently employed by the NP "Biełaviežskaja Pušča"
to conduct tourist service, which is a part of social responsibility activities in favour of
the local population. Unlike the adjoining Białowieski NP of Poland, where much atten— 99 —

tion is paid to promoting the private sector, forms of state ownership prevail in the
Belarusian segment of the transboundary forest (i.e., tourism infrastructure facilities
are assigned to the NP on the basis of operational management rights). The entire
tourism-generated revenue, which currently accounts for about 40 per cent of its
extra-budgetary activities, remains at the disposal of the NP after paying compulsory
taxes. It should also be noted that the NP currently generates about 20 per cent of the
total tourism income of the Brest region. In addition, as many as twenty-four
bed&breakfast farmsteads currently function inside the Biełaviežskaja Pušča’s or in its
close proximity.
Currently, the concept of mass industrial tourism prevails in the NP. The main
recreational and tourist impact is geographically concentrated in a narrow segment of
Biełaviežskaja Pušča, mainly in the southern landscape zone, which comprises the
majority of tourist infrastructure (figure 8.2).

Figure 8.2. Spatial distribution of the recreational and tourist use of the NP
“Biełaviežskaja Pušča”
Source: elaboration of co-authors.

One of the problematic aspects of the tourism development in the conditions
of Biełaviežskaja Pušča is a transition from mass industrial type of tourism to
sustainable chamber-style nature-oriented tourism. In this regard, it should be noted
that the NP currently has to work mainly with excursionists (one-day visitors). The
number of overnight/multi-day staying tourists is only 6-8 per cent of the total visits.
However unlike excursionists, these tourists often purchase a complex service, which
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is economically more preferable for the NP. Moreover, as the experience of the Polish
part of the Biełaviežskaja Pušča suggests, the qualified segment of visitors generates
even higher financial gains as compared to its general visitors. Thus, a qualified
birdwatcher spends on average 1.67 times more money per every day of her visit whilst
she stays onsite on average 1.52 times longer than an average tourist (3.8 days instead
of 2.5). Therefore, she spends on average 2.54 times more money during her stay than
the non-birdwatcher visitor. As a result, in 2016 birdwatchers spent about 2.2 million
USD in the Polish part of the Biełaviežskaja Pušča region3.
The total number of visits to Biełaviežskaja Pušča demonstrates a generally upward
trend over the recent years (figure 8.3). Thus, from 2005 to 2019, the flow of tourists
increased by about 3 times (from 180 to 570 thousand people per year). Note, that the
attendance decline in 2020 is not indicative due to the COVID19 pandemic.
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Figure 8.3. Overall tourist flow, including inbound visits
Source: elaboration of co-authors.

Recreational visits to the NP exhibit a pronounced seasonality. When assessing the
distribution of the tourist flow throughout the year (figure 8.4), it was found that the
most visited months are January and December. This is due to the demand on visiting
the "Estate of the Belarusian Father Frost" – a thematic entertainment destination
designed mainly for school groups. Warm season (May-August) is a peak of demand for
the NP bicycle routes, as well as other recreational services typical for the holiday
season and school vacations.

Czeszczewik D. i in., Birdwatching, logging and the local economy in the Białowieża Forest,
Poland, „Biodiversity and Conservation” 2019.

3
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Figure 8.4. Tourists’ visits in the National Park by months for the period 2017-2020
Source: elaboration of co-authors.

At the present stage of tourist development of the NP, it is necessary to focus on
some new directions. In particular, priority should be given to sustainable nature-oriented tourism, including non-invasive observation of species in their natural habitat.
Moreover, the NP has already gained a certain experience in organising birdwatching
tours for naturalists from Great Britain, Germany, France and other European countries.
Prerequisites of transition from mass industrial tourism to more sustainable chamber solutions (including development of the unique tourist product of the NP “Biełaviežskaja Pušča”, which comprises environmental, scientific, educational, cultural and
spiritual values) deserve special scrutiny. The transition should be based on the
management principles treating Biełaviežskaja Pušča as an integral natural complex
and on the use of cross-border coordination mechanisms. In turn, the mutual possibility of cross-border recreational visits appears the most important factor that makes
such cooperation between adjoining nature protected areas economically feasible4,5.
Therefore, with the purpose of optimisation of the recreational use of the
transboundary natural complex of Biełaviežskaja Pušča it is necessary:

4
S. Valasiuk i in., Are bilateral conservation policies for the Białowieza Forest unattainable? Analysis of stated preferences of Polish and Belarusian public, “Journal of Forest Economics” 2017, nr 27,
p. 70–79.
5
S. Valasiuk i in., Are Transboundary Nature Protected Areas International Public Goods and
Why People Think They Are (Not)? Hybrid Modelling Evidence from the EU Outer Borders, “WNE UW
Working Papers” 2021, nr 9 (357).
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to determine the existing and prospective spatial distribution of recreational
and tourist flows and impact over the territory of the NP,
•
to develop a unified cross-border network of tourist routes and infrastructure
in order to canalise the flow and thus reduce touristic pressure on valuable
natural communities,
•
provide visitors with a complete opportunity to learn about the nature of Biełaviežskaja Pušča,
•
to lay the groundwork for civilised co-operation with the market providers of
recreational and tourist services (travel agencies, tour/service operators, b&b
farmsteads),
•
provide additional funding sources for the NP statutory activities,
•
to incentivise (including, financially) the local population to develop and maintain a rational and careful attitude towards natural and cultural values of the
Biełaviežskaja Pušča (e.g., by training and certification of guides, organisation
of courses and trainings, informing about business opportunities in tourism in
the NP, involvement of local residents to provide services to NP visitors within
the framework of individual and joint projects, introducing tax incentives,
implementing a technical assistance program, concessional lending),
•
to develop and implement an international promotional campaign of the crossborder recreational and tourist product of Biełaviežskaja Pušča6,7. The latter
approach solves one of the main problems – maintaining the cultural identity/terroir8.
The transboundary Biełaviežskaja Pušča ought to be transformed into an international scientific, educational, and enlightenment hub, as well as into a popular destination of scientific and educational tourism. The tool for such a transformation can be
a comprehensive cross-border service offer addressed to scientific and educational
institutions, nature researchers, naturalists from around the world. With this purpose,
the existing infrastructure and capacity (i.e., rooms, equipment, services of guides,
translators, etc.) should be adapted for the needs of scientific research, educational
activities (for example, for conducting academic field practices).
The attractiveness of Biełaviežskaja Pušča as a centre of educational tourism, will
contribute to collecting scientific data of research carried out by guest researchers.
The research results can be published in a cross-border peer-reviewed scientific journal with the preferential right to publish research carried out on site.
•

М. Ю. Травкина, Регулируемый туризм и отдых в национальных парках, М. Ю. Травкина,
– М.: Изд-во Центра охраны дикой природы, Дополнительные материалы к Стратегии управления национальными парками России; Вып. 10, Москва 2002, c. 80.
7
В. В. Храбовченко, Экологический туризм: учебно-методическое пособие, „Финансы
и статистика”, 2003, c. 208.
8
И. А. Герасимова, В.Ю. Ивахнов, Проблема сохранения культурной идентичности в условиях глобализации, „Культура и цивилизация” 2017, T.11, 2, c. 66-67.
6
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Equally important for the development of an enlightenment centre is the establishment of contacts with nature protected areas of the world, which represent a comparable importance for preservation of the global biodiversity. A step towards formation
of a scientific and recreational hub at the NP is the creation of a complex service
consisting of international exchange programs, joint research collaborations, and
publications. The widespread use of the infrastructure of the NP for the organisation of
international scientific and educational events, scientific festivals, open public lectures,
etc. is its integral element. Such a conceptual transformation of Biełaviežskaja Pušča
will contribute to strengthening the long-term institutional basis of transboundary
coordination of ecosystem management activities.
Currently, a number of research projects are being implemented in order to increase the efficiency of tourism activities, in particular:
•
valuation of the recreational and tourist resources of Biełaviežskaja Pušča using the travel costs method (TCM);
•
elicitation of visitors’ preferences towards the forests’ characteristics by conducting discrete choice experiment (DCE);
•
empirical tracing of the spatial localisation of tourist flows’ distribution over
the NP area using satellite telemetry tools and/or CCTV equipment;
•
revealing the compatibility of the activities and values of local “stakeholders”
(for example, owners of b&b farmsteads) of the region with the goals and
objectives of the NP by the method of semi-structured interviews.

Сonclusions
Until now, the recreational and tourist potential of Biełaviežskaja Pušča has been
used mainly within the conceptual framework of the mass industrial tourism. The
transition to sustainable nature-oriented chamber tourism is seen as a natural direction for the development of tourism in the NP in the near future. Given uniqueness of
the semi-intact forest ecosystems, its specific tourist product, covering environmental,
scientific, educational, cultural and spiritual values and accounting for the regional
transboundary aspects should be an important tool for it. In order to provide scientific
and information support, a number of research projects are currently being implemented on site aimed at increasing efficiency of tourism activities with the emphasis
on innovative methods for assessing recreational and tourist resources.
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9. Turystyczne aspekty zaśmiecania
lasów w Polsce
Tourist aspects of littering forests in Poland

STRESZCZENIE: Rozwój gospodarczy i związane z nim potrzeby społeczne oraz ochrony przyrody
generują problematykę konsumpcji, w tym potrzebę usług zdrowotnych, rekreacyjnych, turystycznych w środowisku leśnym. Zaśmiecanie lasów znacznie ogranicza konsumpcję dóbr
turystyczno-rekreacyjnych. W wyrzucanych do lasu odpadach dominują groźne dla środowiska
śmieci z plastiku. W opracowaniu wskazano, że wiodącymi przyczynami zaśmiecania lasów są
cechy osobowościowe ludzi, powody organizacyjne i społeczne. Ograniczenie wyrzucania śmieci
do lasów łączy się z odpowiednimi działaniami edukacyjnymi, monitoringiem oraz ze stosowaniem kar. Podstawą napisania rozdziału były wyniki zaczerpnięte z literatury przedmiotu, z analizy wtórnych materiałów empirycznych oraz danych statystycznych.
SŁOWA KLUCZOWE: las, śmieci, koszty sprzątania, powody zaśmiecania, sposoby ograniczania
zaśmiecania, turystyka

ABSTRACT: Economic development and related social and nature protection needs generate
consumption issues, including the need for health, recreational and tourism services in the forest environment. Littering forests significantly reduces the consumption of tourism and recreational goods. The waste discharged into the forest is dominated by plastic waste that is hazardous to the environment. The study indicates that the leading causes of forest littering are the
personality of people, organizational and social reasons. Limiting dumping of rubbish into forests is combined with appropriate educational activities, monitoring and the application of
penalties. The basis for writing the chapter were the results taken from the literature on the subject, from the analysis of secondary empirical materials and statistical data.
KEY WORDS: forest, garbage, cleaning costs, reasons for littering, ways to reduce littering,
tourism
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Wstęp
Lasy Państwowe w sposób naturalny oraz w wyniku działalności człowieka pełnią
różnorodne, uzupełniające się funkcje produkcyjne (gospodarcze) polegające na
wytwarzaniu surowców drzewnych, prowadzeniu gospodarki leśnej; ekologiczne
(ochronne) wyrażające się między innymi w dobroczynnym wpływie lasów na środowisko życia człowieka; społeczne (edukacyjne, kulturowe, zdrowotne, rekreacyjne, turystyczne). Zachodzące współcześnie w skali lokalnej i globalnej przemiany gospodarcze,
ekologiczne, demograficzne, konsumpcyjne przyczyniają się z jednej strony do rozwoju
tych zadań, a z drugiej do ich patologii. Ważnym czynnikiem powiązanym z współczesnymi przemianami cywilizacyjnymi, który zagraża realizacji funkcji przypisanym lasom, w tym funkcji rekreacyjnej i turystycznej, jest zaśmiecanie tego środowiska. Okazuje się, że lasy zaśmiecają okoliczni mieszkańcy oraz osoby korzystające z ich naturalnych walorów, w tym turyści.
Celem opracowania jest rozpoznanie rozmiarów tego zjawiska w Lasach Państwowych, kosztów likwidacji odpadów pozostawianych w lasach, wskazanie powodów
zaśmiecania obszarów leśnych oraz sposobów przeciwdziałania. Realizacja przyjętych
zamierzeń łączyła się z zastosowaniem odpowiednich metod badawczych, za pomocą
których osiągnięte wyniki pozwoliły na charakterystykę problemu.
W rozdziale wykorzystano kilka uzupełniających się metod badawczych, metodę
analizy literatury przedmiotu, metodę analizy wtórnych materiałów źródłowych,
przede wszystkim danych statystycznych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Posłużono się także wynikami badań empirycznych na temat zaśmiecania
lasów, które zostały opublikowane w raporcie „Edukować i karać. Zjawisko zaśmiecania
lasów w Polsce”. Badania przeprowadzone zostały na początku 2021 roku w formie
wywiadu telefonicznego (CATI) wśród 400 terenowych pracowników Służby Leśnej we
wszystkich województwach. Były to osoby, które problem śmieci w lasach doświadczają
codziennie w swojej pracy zawodowej.
Analiza wtórnych danych empirycznych jest obecnie utrwaloną metodą badawczą
w naukach społecznych1. Zainteresowanie jej wykorzystaniem wynika między innymi
z tego, że w materiałach tych są dane dotyczące różnych obszarów naukowych,
co sprzyja bardziej kompleksowej analizie. Indywidualny badacz w swoich badaniach
pierwotnych często nie jest w stanie pozyskać wieloaspektowych informacji na opracowywany temat. Prowadzenie badań pierwotnych jest bardzo kosztowne, a w warunkach pandemii COVID-19 znacznie ograniczone. Korzystanie zatem z już istniejących
danych jest znacznie tańsze niż gromadzenie nowych wyników2. Zastosowano także
metodę analizy statystycznej, zawężoną do ilościowej prezentacji graficznej uzyskanych
wyników badawczych.

1
2

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.
Ibidem, s. 323.
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Zarys problemu badanego w świetle literatury
Rozwój gospodarczy powodowany nowoczesnym przemysłem i zaawansowanymi
technologiami nie może powodować dewastacji środowiska naturalnego, które
charakteryzuje się ograniczonymi zasobami ziemi. Najogólniej przyjmuje się dwie grupy
zagrożeń środowiska naturalnego: skażenie i zanieczyszczenie odpadami oraz wyczerpanie odnawialnych zasobów naturalnych. Do pierwszej grupy zalicza się zatrucie
powietrza, skażenie wody, powstawanie odpadów stałych, śmieci oraz ich składowanie.
Drugą grupę zagrożeń środowiska naturalnego tworzą problemy z zapotrzebowaniem
na wodę pitną oraz na nawadnianie upraw, jałowienie gleby i pustynnienie, zjawisko
deforestacji, czyli niszczenia obszarów leśnych, przeważnie wskutek komercyjnego wyrębu.
Wzrostu gospodarczego nie można zahamować. Gospodarka musi się rozwijać,
ponieważ rozwój ten oznacza wzrost dobrobytu. Stąd też dużą popularność zyskała
idea zrównoważonego rozwoju uwzględniająca nie tylko potrzebę wzrostu gospodarczego, lecz także potrzeby społeczne ludzi oraz ochronę zasobów naturalnych
Prowadzona w wymiarze lokalnym, regionalnym, krajowym, globalnym debata nad
zrównoważonym rozwojem w dużym stopniu wiąże się z kwestią wzorów konsumpcji.
Konsumpcja to wykorzystywanie przez ludzi, instytucje i społeczeństwa dóbr, usług,
energii i zasobów3. Ma ona wymiar pozytywny i negatywny. Z jednej strony wzrost
konsumpcji oznacza polepszenie warunków życia ludzi. Z drugiej strony wzrosty
konsumpcji mogą zubażać zasoby naturalne ziemi, zaostrzać nierówności społeczne,
tworzyć odpady, śmieci, emisję szkodliwych gazów zagrażając środowisku przyrodniczemu.
Według niemieckiego socjologa Ulricha Becka, człowiekowi i społecznościom ludzkim zagrażają różne formy ryzyka, które w większości mają zasięg globalny. Społeczeństwo ryzyka nie ogranicza się tylko do ryzyka środowiskowego, zdrowotnego, ale obejmuje także wiele powiązanych ze sobą zmian zachodzących w sferze osobowościowej
ludzi, życia społecznego, zawodowego, zdrowotnego, prawnego, organizacyjnego,
obyczajowego, rodzinnego, politycznego. Według Becka, istotną cechą społeczeństwa
ryzyka jest brak przestrzennych, czasowych i społecznych granic tego zagrożenia4.
W artykule przedstawiono w ujęciu ekonomicznym i społecznym problem odpadów, śmieci pozostawianych w lasach oraz związanego z nim ryzyka. Wyrzucanie
śmieci w lasach w kontekście powyższych problemów, z jednej strony wpływa negatywnie na bioróżnorodność przyrody, a z drugiej tworzy potrzebę natychmiastowych
działań ograniczających skalę tego zjawiska. Determinuje wymóg szerszego wykorzystania i dostosowania walorów i atrakcji środowiska leśnego między innymi dla
aktywności rekreacyjnej i turystycznej5.

A. Giddens, Socjologia, Warszawa 2004.
U. Beck, Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności, Warszawa 2002.
5
J. Sikora, A. Wartecka-Ważyńska, Social functions of forests in Poland, „Ekonomia i Środowisko” 2017, nr 2 (61), s. 190-203.
3
4

— 108 —

W Lasach Państwowych najczęściej wyrzucane śmieci dzielą się na trzy podstawowe grupy:
•
drobne śmieci „turystyczne”, czyli opakowania po żywności, butelki po napojach, papierki po słodyczach; znajdują się one przede wszystkim blisko szlaków
turystycznych i dróg leśnych, przy parkingach leśnych oraz miejscach biwakowania;
•
odpady z gospodarstw domowych, gruz; kłopoty z tymi śmieciami występują
zwłaszcza w miejscowościach letniskowych, położonych w pobliżu lasów,
w których remontowane są ośrodki wypoczynkowe, domki letniskowe, duże
pensjonaty;
•
śmieci „problematyczne”; często powodowane działalnością gospodarczą
mieszkańców miejscowości położonych niedaleko lasów; do śmieci „problematycznych” zaliczyć można części samochodowe, opony, chemikalia, materiały
budowlane, azbest, zepsutą żywność ze sklepów6.
Przykłady zaśmiecania lasów można mnożyć. Niestety, Polacy wciąż jeszcze lasy
traktują jako wysypisko śmieci, a czasem jako miejsce utylizacji odpadów niebezpiecznych dla zdrowia. Jak podano w prasie (Wyborcza.pl Zielona Góra), dwaj mieszkańcy
gminy Sława kilkadziesiąt worków ze śmieciami i odpadami wyrzucili w okolicach znanej wieży widokowej pod Świętnem w nadleśnictwie Sława. W styczniu 2020 roku
w lesie na Kaszubach ktoś wyrzucił około 700 kg martwych ryb (całe tusze ryb zarówno
słodkowodnych, jak i słonowodnych, tusze wędzone oraz wnętrzności, kręgosłupy, łby
i płetwy). Koszt ich uprzątnięcia poniosło nadleśnictwo Przymuszewo. Pod koniec
kwietnia 2020 roku nadleśnictwo Krzeszowice uprzątnęło i przekazało do utylizacji
2200 kg pozostałości poubojowych z około 150 zwierząt hodowlanych wyrzuconych
przez nieznanych sprawców do lasu w pobliżu miejscowości Rusocice. Kilka dni wcześniej kilkaset kilogramów świeżych skór i głów owczych po uboju znaleziono w lesie
należącym do nadleśnictwa Opole. W sierpniu 2019 roku pod Olsztynem w rejonie
miejscowości Pelnik leśnicy znaleźli cztery palety przeterminowanych jajek. Pół roku
wcześniej tysiące zniszczonych opon kilku marek wyrzucono w lasach na terenie
dwóch gdańskich nadleśnictw. Ktoś poukładał je w wysokie hałdy. Mężczyzna, który
zajmuje się sprzątaniem strychów, piwnic, wywozem śmieci, otrzymał zlecenie od jednej z firm remontowych, która prowadziła prace w mieszkaniu w centrum Krakowa.
Miał od niej odebrać odpady i przetransportować w wyznaczone miejsce ich składowania i recyklingu. Zamiast tego, mężczyzna wyrzucił śmieci w Puszczy Niepołomickiej.
Wśród nich były opakowania po telewizorze, pudła, kartony, folie, styropian7.

6
Ministerstwo zmienia przepisy: 5 tys. zł za śmiecenie w lesie. I miesiąc sprzątania. https://
wyborcza.pl/7, 75398, 26172151, ministerstwo-zmienia-przepisy-5-tys.-zl-za-śmiecenie-w-lesie.
html [dostęp: 15.04.2021].
7
Przedstawione przykłady zaśmiecania lasów zaczerpnięto z: Zaśmiecali lasy, przyłapali ich
strażnicy. Jest surowa kara, https://zielonagora.wyborcza.pl/zielonagora/7,35182,26607980, Ministerstwo zmienia przepisy: 5 tys. zł za śmiecenie w lesie… op. cit.; Rekordowa kara za zaśmiecanie

— 109 —

Lasy Państwowe nie prowadzą ewidencji statystycznej danych na temat tego, ile,
gdzie i jakie śmieci najczęściej wyrzucają Polacy do lasów. O tym, że są oni w stanie
zaśmiecać przyrodę nawet w trudno dostępnych miejscach, świadczą liczby z akcji
„Czyste Tatry”, która jest realizowany od 2012 roku i oprócz sprzątania tatrzańskich
szlaków turystycznych ma na celu uświadomienie turystom i całemu społeczeństwu
problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego i edukację w tym
zakresie. Podczas pierwszej edycji akcji z Tatr zniesiono 1,5 tony śmieci. W 2020 roku
ponad 6 tys. wolontariuszy zebrało ze szlaków i szczytów tatrzańskich około 600 kg
śmieci. W ciągu ośmiu lat trwania akcji „Czyste Tatry” zniesiono z Tatr około 5 ton
odpadów. Skala zaśmiecania tatrzańskiej przyrody jest jednak większa, ponieważ
niezależnie od tego projektu, co roku pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego i
wolontariusze usuwają ze szlaków około 40-50 ton śmieci pozostawionych przez
turystów. Wiele z nich to tworzywa sztuczne, które rozkładają się setki lat, a zawarte w
nich toksyny mogą zatruwać wodę, glebę i powietrze. Śmieci w postaci słoików, puszek
i butelek po napojach i żywności stanowią śmiertelną pułapkę dla różnych zwierząt,
szczególnie owadów.
Z danych statystycznych wynika, że w ostatnich latach leśnicy wywozili z lasów od
110 do 122 tys. metrów sześciennych odpadów rocznie. Zwiększa się także roczny koszt
wywozu odpadów porzuconych w Lasach Państwowych. W 2020 roku wynosił on prawie 20 mln zł. Rosnące z roku na rok koszty utrzymania czystości w lasach obciążają
nadleśnictwa i regionalne dyrekcje lasów państwowych (tabela 9.1).
Problem śmiecenia w lasach narasta. Zjawisko to potwierdzają wyniki badań empirycznych opublikowane w raporcie „Edukować i karać. Zjawisko zaśmiecania lasów
w Polsce”, wydanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Małopolską
Szkołę Administracji Publicznej w Krakowie8. Autorzy publikacji postanowili zbadać
i poszerzyć obserwacje związane z przyczynami śmiecenia w lasach oraz wskazać
najskuteczniejsze sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.
Otrzymane wyniki wskazują, że w ciągu ostatnich pięciu lat stan lasów pod względem ich zaśmiecania pozostaje na tym samym poziomie (34%). W opinii 40% badanych
sytuacja ta się pogarsza. Zdaniem badanych 63% śmieci podrzucanych jest przez
okolicznych mieszkańców, którzy w ten sposób pozbywają się kłopotliwych odpadów
i kosztownej utylizacji. Przede wszystkim są to śmieci wielkogabarytowe, poremontowe, pobudowlane, zajmujące dużo miejsca w lesie. Odpady te do lasu nie trafiają
przypadkowo. Są one celowo przywożone. Znaczącą grupę śmieci celowo podrzucanych w lesie tworzą także śmieci przydomowe, powstające w codziennym funkcjonowaniu gospodarstwa domowego. Zdaniem 55% badanych pracowników Służby Leśnej,
źródłem śmieci w lasach są spacerowicze, grzybiarze, turyści wynajmujący domki letniskowe. Śmieci te, to drobne odpady, często porozrzucane i rozproszone w lesie lub
lasów. Ponad 4,4 tys. zł. za wyrzucenie śmieci w Puszczy Niepołomickiej, https://Krakow.wyborcza.pl/Krakow/7,44425, 26908206,rekordowa-ka… A.& [dostęp: 15.04.2021].
8
K. Kwarcińska, T. Kwarciński, P. Ulman, Edukować i karać. Zjawisko zaśmiecania lasów w Polsce,
Kraków 2021.
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występujące w skupiskach, na przykład w miejscach pikników, parkingów leśnych. Ponad 9% respondentów wskazało, że śmieci są wyrzucane również przez podróżnych
z samochodów lub porzucane w związku z czyszczeniem pojazdów w okolicach lasu.
Tabela 9.1. Utrzymanie czystości w lasach według regionalnych dyrekcji lasów państwowych

w latach 2010, 2015 i 2019
REGIONALNE
DYREKCJE LASÓW
PAŃSTWOWYCH
OGÓŁEM
Białystok
Gdańsk
Katowice
Kraków
Krosno
Lublin
Łódź
Olsztyn
Piła
Poznań
Radom
Szczecin
Szczecinek
Toruń
Warszawa
Wrocław
Zielona Góra

2010

2015

2019

Śmieci usunięte z lasów
[m3]
120 856
16 682
7 133
6 220
2 399
1 451
3 680
4 829
7 115
8 990
6 244
5 004
8 781
6 525
6 823
11 151
6 625
8 802

122 414
8 780
8 377
11 163
2 284
2 782
4 584
6 594
8 772
3 456
10 115
5 960
10 634
7 795
8 700
8 600
6 674
7 145

107 781
7 756
4 903
8 887
2 790
1 815
4 788
5 061
8 814
2 533
10 290
5 962
11057
6 927
8 709
5 927
6 356
5 208

2010

2015

2019

Koszty utrzymania
czystości w lasach [tys. zł]
10 752,1
688,4
672,4
926,2
228,0
149,4
305,2
550,9
751,1
316,7
807,4
416,6
786,8
746,0
689,8
1 058,9
1 138,4
518,7

17 418,6
1 070,5
1 251,3
1 494,5
495,0
290,2
636,4
1 112,3
1 371,8
527,4
1 438,5
806,5
1 582,6
1 455,0
1 075,8
1 081,0
787,0
942,6

19 884,7
1 156,4
1 539,6
1 529,7
555,8
336,8
862,7
1 312,2
1 557,8
626,9
1 762,0
1 009,6
2 082,8
1 383,0
1 233,6
1 023,1
785,0
1 127,8

Źródło: obliczenia własne na podstawie: Rocznik Statystyczny Leśnictwa 2020, Warszawa 2021 oraz
Leśnictwo 2017, Warszawa 2017.

Przedstawione wyniki badań wskazują, że wyrzucanie tego rodzaju śmieci do lasu
wiąże się z podejmowaniem świadomej decyzji uwzględniającej nie tylko związane
z tym procederem ryzyko i koszty, lecz także korzyści. Osoby zaśmiecające las działają
zatem z premedytacją, intencjonalnie i świadomie.
Dokładniejszą charakterystykę motywów zaśmiecania lasów przedstawiają dane
empiryczne zawarte w tabeli 9.2, z analizy których wynika, że największy udział
w odpowiedziach dotyczących powodów wyrzucania śmieci w lesie przypada na cechy
osobowe, charakterologiczne jednostek ludzkich. Motyw ten tworzą: cechy jednostki
(19,68%), świadomość na temat lasu i przyrody (5,57%), przyzwyczajenia, nawyki (3,30%).
W sumie motyw osobowościowy jednostek stanowił 44,14% odpowiedzi dotyczących
powodów zaśmiecania lasu. W drugiej kolejności występował motyw organizacyjnoinfrastrukturalny, zwany „systemem” usuwania odpadów (32,64%). Ten rodzaj motywu
ilustrują odpowiedzi: infrastruktura likwidacji odpadów (13,42%), koszty wywozu śmieci
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(10,24%), organizacja odbioru śmieci (3,64%), kłopotliwe śmieci, wielkogabarytowe
(2,73%), brak sankcji, brak lęku przed karą (1,82%), nieprecyzyjne przepisy (0,80%).
W trzeciej kolejności wystąpił motyw społeczny (18,04%), na który złożyły się takie
czynniki, jak: lekceważenie środowiska naturalnego, brak poszanowania przyrody
(5,01%), brak nadzoru i wiara w anonimowość osób zaśmiecających las (4,21%), cechy
nabyte od innych (4,66%), naśladownictwo (2,16%).

Tabela 9.2. Powody wyrzucania śmieci w lesie zdaniem respondentów deklarujących

występowanie zaśmiecenia lasu na ich terenie

N = 379
Klasa

P8A: Powody wyrzucania śmieci w lesie
(zmienna z wielokrotnymi odpowiedziami,
identyczne odpowiedzi były ignorowane)
Liczba

Procent
odpowiedzi

Procent
przypadków

Kłopotliwe śmieci

24

2,73

6,33

Infrastruktura

118

13,42

31,13

Cechy jednostki

173

19,68

45,65

Trudno powiedzieć

29

3,30

7,65

Przyzwyczajenie/nawyk

29

3,30

7.65

Koszt wywozu śmieci

90

10,24

23,75

Cechy nabyte od innych

41

4,66

10,82

Wygoda

137

15,59

36,15

Organizacja odbioru

32

3,64

8,44

Kompetencje/edukacja/ świadomość

49

5,57

12,93

Inne

34

3,87

8,97

Naśladownictwo

19

2,16

5,01

Lekceważenie środowiska

44

5,01

11,61

Obcość/anonimowość/brak nadzoru

37

4,21

9,76

Brak sankcji/brak lęku przed karą

16

1,82

4,22

Nieprecyzyjne przepisy

7

0,80

1,85

879

100,00

231,93

Ogółem

Uwaga: Kolumna „procent odpowiedzi” odnosi się do ogólnej liczby unikatowych odpowiedzi
(N=879), które padły w trzech kolejnych rundach pytania o wymienienie powodu wyrzucania
śmieci w lasach. Kolumna „procent przypadków” odnosi się do liczby respondentów (N=379),
którzy wskazali na daną odpowiedź co najmniej w jednej rundzie pytania o wymienienie powodu
wyrzucania śmieci w lasach. Ponieważ respondent mógł udzielić więcej niż jednej odpowiedzi
wielkości nie sumują się do 100%.
Źródło: K. Kwarcińska, T. Kwarciński, P. Ulman, Edukować i karać. Zjawisko zaśmiecania lasów
w Polsce, Kraków 2021.
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W kontekście przedstawianych wyników badań empirycznych na temat przyczyn
wyrzucania śmieci w lesie można sformułować następujący wniosek: osoby obciążone
wadami charakteru, osobowości lub niewłaściwie socjalizowane (motyw społeczny)
będą miały trudności w korzystaniu z dobrze zorganizowanego systemu odbioru odpadów, jeśli ich cechy osobowości, przekonania i postawy społeczne nie ulegną modyfikacji. Tworzy się zatem problem dotyczący potrzeby edukacji i stosowania sankcji negatywnych wobec osób zaśmiecających las. Stąd też nie bez powodu tytuł omawianego
raportu: „Edukować i karać”.
Szczegółową charakterystykę działań w kierunku skłonienia ludzi do przestrzegania
zasad i niezaśmiecania lasów przedstawiają dane empiryczne zawarte w tabeli 9.3.
Tabela 9.3. Sposoby, które mogłyby skłonić ludzi do niewyrzucania śmieci w lasach

Klasa

P10A: W jaki sposób Pana/i zdaniem można skutecznie skłaniać
okolicznych mieszkańców do tego, by nie wyrzucali śmieci w lesie?
Liczba

Skumulowana
liczba

Procent

Skumulowany
procent

Edukowanie

106

Karanie

89

106

26,50

26,50

195

22,25

48,75

Monitorowanie

34

229

8,50

57,25

Zachęcanie

3

232

0,75

58,00

Ułatwianie

23

255

5,75

63,75

Obniżenie kosztów

19

274

4,75

68,50

Zawstydzanie

5

279

1,25

69,75

Informowanie

13

292

3,25

73,00

Edukowanie i karanie

23

315

5,75

78,75

Karanie i monitorowanie

6

321

1,50

80,25

Jednocześnie wiele metod

7

328

1,75

82,00

Inne

16

344

4,00

86,00

Brak

56

400

14,00

100,00

Źródło: K. Kwarcińska, T. Kwarciński, P. Ulman, Edukować i karać. Zjawisko zaśmiecania lasów
w Polsce, Kraków 2021.

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 9.3 wynika, że co czwarty badany
(26,50%) uważał, że skuteczną formą motywowania okolicznych mieszkańców do prawidłowego postępowania ze śmieciami jest edukacja. Co piąty (22,25%) był zdania,
że stosowanie większego rygoru karnego miałoby istotne znaczenie w ograniczaniu
zaśmiecania lasów. Chodzi tutaj przede wszystkim o kary finansowe oraz o obowiązkowe prace społeczne w lesie. Respondenci wskazywali także na monitoring, czyli
stosowanie fotopułapek i informowanie w postaci tablic informacyjnych. Wśród innych
pomysłów uznanych za skuteczne w ograniczaniu niewyrzucania śmieci znalazła się
potrzeba usprawnienia systemu organizacji odbioru śmieci z gospodarstw domowych.
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Uogólniając, należy podkreślić, że w Lasach Państwowych stawia się na miękkie
działania w zakresie zanieczyszczania lasu, w tym na akcje edukacyjne, informowanie
mieszkańców o kosztach dla środowiska, na warsztaty z dziećmi w szkołach, współpracę z lokalnymi społecznościami w organizacji, na przykład sprzątania lasu. Leśnikom
głównie chodzi o to, żeby Polacy nauczyli się zabierać do domu dokładnie tyle odpadów, ile wnieśli do lasu.
Zauważyć zatem należy, że praktyka wyrzucania śmieci w lasach nie jest wiodącym
zachowaniem opartym na normach społecznych, czy organizacyjnych, lecz głównie na
cechach osobowościowych indywidualnych charakterach jednostek, w tym turystów,
na wadach charakteru. Są cechy osobowości ludzi, które skłaniają do zaśmiecania lasu,
są też pozytywne charaktery jednostek, które przeciwdziałają temu zjawisku. Należy
także podkreślić potrzebę zmiany podejścia do konsumpcji walorów przyrodniczych
lasu, lasu jako dobra społecznie wspólnego. Uwaga ta odnosi się do wszystkich konsumentów, w tym także turystów korzystających z walorów i atrakcji obszarów leśnych9.
W tym zakresie niezbędna jest zmiana postrzegania przyrody i naszego w niej miejsca.
Duża w tym rola kultury i edukacji kształtująca pozytywne cechy osobowości oraz na
ich podstawie regulująca zachowania wobec środowiska leśnego.

Podsumowanie
Końcową rekomendacją skierowaną wobec przedstawionych w artykule w ujęciu
empirycznym i poznawczym problemów może być konkluzja sformułowana przez
autorów raportu „Edukować i karać. Zjawisko zaśmiecania lasów w Polsce”. Brzmi ona
następująco: „Najlepsze systemy kontroli, kar i infrastruktura nie zastąpią jednak
samokontroli jednostek i wzajemnego społecznego sprzężenia w dbaniu o porządek
i czystość. Praktyki związane z czystością od wieków były kulturowo zależne. Obrastały
w rytuały i zwyczaje, niejednokrotnie skomplikowane, dlatego, że każda społeczność
zdawała sobie sprawę, jak ważne jest zachowanie porządku i czystości dla przetrwania
biologicznego, ale także dobrostanu. Ludzie muszą poznać przekonania i oczekiwania
względem porządku, a także rozumieć, czego i kto od nich oczekuje w tym zakresie.
Współpraca jednostek z systemem musi być płynna i zależy to od obu stron w równym
stopniu. Generalnie jesteśmy świadomi wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Warto wykorzystać ten trend dla wsparcia rozwiązań konkretnych problemów,
w tym zaśmiecania lasów”10.
Należałoby przyjąć, że powyższa opinia odnosi się do wszystkich osób, którym
bliskie są cenne walory lasu, jako dobra wspólnego. Obszary leśne służą gospodarce,
przyrodzie i ludziom, w tym turystom. Wszyscy zatem jesteśmy zobowiązani do dbałości o wielofunkcyjne walory oraz atrakcje, w tym rekreacyjno-turystyczne lasów.

9
10

Zob. M. Jalinik, Obszary leśne wieloaspektową atrakcją turystyczną, Białystok 2021.
K. Kwarcińska, T. Kwarciński, P. Ulman, op. cit., s. 43.
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10. Edukacja leśna społeczeństwa
w Leśnych Kompleksach
Promocyjnych Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych
w Białymstoku
Forest education of the society in the promotional forest
complexes of the Regional Directorate of State Forests
in Białystok

STRESZCZENIE: Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z głównych działań prowadzonych
przez Lasy Państwowe. W tym celu powołano Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP), które występują na terenie całego kraju. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP)
w Białymstoku znajdują się trzy tego typu kompleksy: Puszcza Białowieska, Lasy Mazurskie,
Puszcza Knyszyńska. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań edukacji leśnej
realizowanych na ich terenie. W badanym okresie w LKP RDLP w Białymstoku edukacją leśną
objęto od około 115 tys. uczestników w 2012 roku do 170 tys. w 2015 roku. Do najpopularniejszych
form edukacji leśnej zrealizowanych przez poszczególne nadleśnictwa należą głównie imprezy
masowe typu: festyny, targi, warsztaty, wystawy edukacyjne, akcje i imprezy okolicznościowe.
SŁOWA KLUCZOWE: edukacja leśna, Leśne Kompleksy Promocyjne, lasy państwowe, Puszcza
Białowieska, Lasy Mazurskie, Puszcza Knyszyńska

ABSTRACT: Forest education of the society is one of the main activities carried out by the State
Forests. For this purpose, Forest Promotional Complexes were established throughout the country. In the area of the Regional Directorate of State Forests in Białystok, there are three such
complexes: Białowieża Primeval Forest, Masurian Forests, and Knyszyńska Primeval Forest.
The aim of this study is to present forest education activities carried out in these complexes.
In the analysed period, in the Forest Promotional Complexes of the Regional Directorate of State
Forests in Białystok, forestry education covered approx. 115 thousand people participants in
2012 up to 170 thousand in 2015. The most popular forms of forest education carried out by
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individual forest districts are mainly mass events such as festivals, fairs, workshops, educational exhibitions, actions and special events.
KEY WORDS: forest education, promotional forest complexes, state forests, Białowieża Primeval Forest, Masurian Forests, Knyszyńska Primeval Forest

Wstęp
Edukacja leśna społeczeństwa jest jednym z głównych działań prowadzonych przez
Lasy Państwowe. Działania edukacyjne kierowane są zarówno do dzieci i młodzieży,
osób niepełnosprawnych, jak i osób dorosłych. Jej celem jest przekazanie wiadomości
na temat środowiska leśnego i zrównoważonej gospodarki leśnej. Różnorodne formy
działalności edukacyjnej są prowadzone przez regionalne dyrekcje lasów państwowych1.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie działań edukacji leśnej realizowanych w Leśnych Kompleksach Promocyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku w latach 2012-2015 i roku 2018. W pracy wykorzystano analizę
porównawczą poszczególnych kompleksów i nadleśnictw nimi objętych. Scharakteryzowano infrastrukturę turystyczną zlokalizowaną w kompleksach i jej rozwój, przeanalizowano wydatki poszczególnych nadleśnictw, podano liczbę uczestników
w akcjach edukacyjnych realizowanych przez LKP. Wykorzystano dane zgromadzone
w poszczególnych nadleśnictwach, które przedkładane są w formie rocznych raportów
z edukacji leśnej.

Leśne Kompleksy Promocyjne
Lasy na całym świecie stanowią atrakcyjną scenerię do rekreacji i turystyki. W celu
promocji ekologicznego leśnictwa w Polsce od roku 1997 ustanowiono, na podstawie
art. 13b, ust. 1 i art. 33, ust. 1 ustawy o lasach2, Leśne Kompleksy Promocyjne (LKP).
Pierwsze powołano już w 1994 roku w nawiązaniu do działań ochronnych i gospodarczych w nadleśnictwach na obszarze Puszczy Białowieskiej. Są to ogromne, zwarte
tereny leśne składające się z jednego do kilku nadleśnictw. Ponadto, są jednostkami
funkcjonalnymi, bez odrębnej administracji, którymi zarządza (pod nadzorem Lasów
Państwowych) regionalna dyrekcja lasów państwowych. Kompleksy te występują na
https://www.lasy.gov.pl/pl/edukacja/edukacja-w-lp [dostęp: 14.07.2021].
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, Dz. U. 1991 nr 101 poz. 444, t.j. Dz. U. 2021, poz.
1275, 1718.
1

2
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terenie całego kraju3. Leśne Kompleksy Promocyjne są wewnątrzkrajową koncepcją
promowania ekologicznego leśnictwa. W Europie jedynym ich odpowiednikiem jest
szwedzka idea lasu modelowego, a poza Europą inicjatywa kanadyjska3.
Podstawą prawną powstania LKP był statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe4. W Polsce jest 25 LKP: Bory Lubuskie, Bory Tucholskie, Lasy Beskidu
Sądeckiego, Lasy Beskidu Śląskiego, Lasy Bieszczadzkie, Lasy Birczańskie, Lasy Doliny
Baryczy, Lasy Elbląsko-Żuławskie, Lasy Gostynińsko-Włocławskie, Lasy Janowskie,
Lasy Mazurskie, Lasy Olsztyńskie, Lasy Oliwsko-Darżlubskie, Lasy Rychtalskie, Lasy
Spalsko-Rogowskie, Lasy Środkowopomorskie, Lasy Warszawskie, Puszcza Białowieska,
Puszcza Knyszyńska, Puszcza Kozienicka, Puszcza Niepołomicka, Puszcza Notecka,
Puszcze Szczecińskie, Puszcza Świętokrzyska, Sudety Zachodnie (rysunek 10.1) o łącznej powierzchni około 1 279 tys. ha zajmujących około 10% całkowitej powierzchni leśnej w zarządzie Lasów Państwowych.
Leśne Kompleksy Promocyjne ustanowiono w celu:
•
oceny stanu biocenozy leśnej, warunków jej bytowania oraz zmian zachodzących na danym obszarze,
•
odtworzenia lub zachowania naturalnego środowiska lasu za pomocą metod
racjonalnej gospodarki leśnej, prowadzonej zgodnie z zasadami ekologii,
•
łączenia celów trwałej gospodarki leśnej z aktywną ochroną przyrody,
•
promocji zrównoważonej gospodarki leśnej,
•
prowadzenia doświadczeń i prac badawczych, a także wyciągania wniosków na
temat możliwości i warunków upowszechniania zasad ekorozwoju na terenie
lasów,
•
prowadzenia szkoleń5.
W każdym Leśnym Kompleksie Promocyjnym są opracowywane programy gospodarczo-ochronne, zawierające wyznaczenie odpowiednich działań na temat udostępnienia lasu, między innymi na potrzeby edukacyjne, turystyczne, czy rekreacyjne6.
Każdy Leśny Kompleks Promocyjny działa pod egidą Rady Naukowo-Społecznej, w skład
której wchodzą przedstawiciele świata nauki, samorządów, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych7.

Zarządzenie nr 4 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 18 stycznia 2018 r.
w sprawie Leśnych Kompleksów Promocyjnych, OE.7160.29.1.2018.
4
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, https://bip2.lasy.gov.pl/pl/
bip/px_~statutpgllp.pdf [dostęp: 20.11.2021].
5
Ibidem.
6
Z. Szkiruć, Turystyka w leśnych kompleksach promocyjnych na terenie RDLP w Białymstoku,
„Studia i Materiały CEPL w Rogowie” 2013, R. 15, z. 37/4; K. Rykowski, The Basics of sustainable
forest management in forest promotional complex, “Geographia Polonica” 2012, nr 85(2), s. 47-55.
7
https://www.bialystok.lasy.gov.pl/lesny-kompleks-promocyjny-puszcza-knyszynska[dostęp: 14.07.2021].
3
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Rysunek 10.1. Leśne kompleksy promocyjne w Polsce
Źródło: https://wejherowo.gdansk.lasy.gov.pl/lesny-kompleks-promocyjny- [dostęp: 14.07.2021].

Edukacja leśna jest priorytetowym zadaniem Leśnych Kompleksów Promocyjnych.
Jej celem jest upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych,
zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarce leśnej, funkcjach lasu, a także podnoszenie świadomości w zakresie rozważnego korzystania z zasobów leśnych. Z uwagi na
fakt, iż pojawiają się nowe metody i techniki, nowe zapisy w podstawach programowych systemu oświaty edukacja leśna ulega ciągłym zmianom. Do jej form można
zaliczyć utworzenie ścieżek edukacyjnych, które ukazują działania i dorobek leśników.
Ponadto, tworzone są izby dydaktyczne, w których prowadzone są zajęcia i prezentowane zasoby przyrody. W działalności edukacyjnej wykorzystuje się także inne formy
aktywizacji, jak na przykład: zajęcia terenowe, lekcje w szkole, spotkania edukacyjne
poza szkołą, konkursy, akcje edukacyjne, czy wystawy.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku działa w trzech województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim oraz mazowieckim. Zarządza ona
lasami o powierzchni 582,6 tys. ha, z czego na LKP przypada 179,75 tys. ha, co stanowi
około 31% ogólnej powierzchni leśnej, zdecydowanie przewyższając średnią krajową.
Działalność Dyrekcji obejmuje obszar: Białowieskiego Parku Narodowego, Wigierskiego
Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego, a także Narwiańskiego Parku
Narodowego. Na obszarze Białostockiej Dyrekcji Lasów Państwowych występują trzy

— 119 —

Leśne Kompleksy Promocyjne: Puszcza Białowieska, Lasy Mazurskie, Puszcza Knyszyńska (rysunek 10.2)8.

Rysunek 10.2. Mapa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku
Źródło: https://www.bialystok.lasy.gov.pl/mapa-nadlesnictw [dostęp: 12.07.2021].

Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Białowieska utworzono zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 roku9. Uznaje się go za
pierwszy LKP w Polsce. Puszcza Białowieska na obszarach naszego kraju zajmuje około
https://www.bialystok.lasy.gov.pl/nasze-lasy [dostęp: 14.07.2021].
Zarządzenie nr 30 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 19 grudnia 1994 r.
w sprawie leśnych kompleksów promocyjnych – LKP, ZO-01-1/4/01.
8

9
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65 tys. ha, z czego LKP Puszcza Białowieska obejmuje 52,6 tys. ha. W jego skład weszła
część puszczy, którą zarządzają Lasy Państwowe, Nadleśnictwa: Białowieża, Browsk
i Hajnówka10. W decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 listopada 1994 r. następująco określono zasady postępowania ochronnego
i hodowlanego w Puszczy Białowieskiej: „Puszcza Białowieska stanowi dobro ogólnonarodowe o wybitnym znaczeniu przyrodniczym i podlega szczególnej ochronie. Ochrona
substancji i walorów Puszczy polega na zachowaniu procesów ekologicznych. Z tego
względu obszar Puszczy Białowieskiej, w części poza granicami Białowieskiego Parku
Narodowego, podlega ochronie i zagospodarowaniu leśnemu w sposób specjalny,
tworząc wzorcowy kompleks promocyjny dla tego typu obiektów w Polsce”11.
Nadleśnictwo Białowieża posiada następujące obiekty służące edukacji leśnej:
•
Ośrodek Edukacji Leśnej Jagiellońskie, który dysponuje salą mieszczącą około
50 osób biblioteką, wiatami ze stołami i miejscem ogniskowym oraz żwirownią
z amfiteatrem;
•
Cztery ścieżki edukacyjne: „Krajobraz Puszczy”; „Puszczańskie Drzewa”; „Żebra
Żubra”; „Szlak Dębów Królewskich”12.
Podstawowymi celami utworzenia LKP Puszcza Białowieska jest utrzymanie naturalnego środowiska leśnego, zachowanie lub odtworzenie naturalnych biocenoz leśnych,
utworzenie wzorca kompleksowej ochrony, a także prowadzenie prac naukowych
pozwalających na wyciąganie wniosków na temat możliwości upowszechniania zasad
ekorozwoju13.
Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie powołano zarządzeniem nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 roku14. Większa
część leży w dorzeczu Wisły. Wyjątkiem jest teren położony w okolicach Mrągowa,
należący do dorzecza Pregoły. Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Mazurskie w całości
położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, ale obejmuje teren dwóch
Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych: w Białymstoku i Olsztynie. Zajmuje powierzchnię około 118 tys. ha lasu. W skład LKP Lasy Mazurskie; wchodzą: RDLP Białystok – Nadleśnictwa: Maskulińskie, Pisz (64 830 ha), RDLP Olsztyn – Nadleśnictwa:
Strzałowo, Spychowo, Mrągowo (51 613 ha), obszar Stacji Badawczej Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej Zwierząt PAN w Popielnie (1 773 ha). Głównym celem
powołania i działalności LKP Lasy Mazurskie jest edukacja ekologiczna i leśna oraz
swoiste laboratorium i przykład realizacji polskiej koncepcji gospodarki leśnej15.

10
https://www.bialystok.lasy.gov.pl/lesny-kompleks-promocyjny-puszcza-bialowieska-)
[dostęp: 10.07.2021].
11
Decyzja nr 23 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 listopada 1994 r. w sprawie ochrony i zagospodarowania Puszczy Białowieskiej.
12
https://bialowieza.bialystok.lasy.gov.pl/obiekty-edukacyjne [dostęp: 14.07.2021].
13
https://www.bialystok.lasy.gov.pl/lesny-kompleks-promocyjny-puszcza-bialowieska-)
[dostęp: 10.07.2021].
14
Zarządzenie nr 84 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 października 2002 r.
15
https://www.bialystok.lasy.gov.pl/lasy_mazurskie [dostęp: 09.07.2021].
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Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Knyszyńska powstał w listopadzie 2011 roku
z Nadleśnictw: Supraśl, Dojlidy i Czarna Białostocka, a całkowity obszar wynosił 47 486
ha16. W 2013 roku Dyrektor Generalny Lasów Państwowych powiększył LKP o Nadleśnictwo Krynki do 62 319 ha. Tereny jest najbardziej charakterystycznym fragmentem
puszczy. W jego skład wchodzą wszystkie rodzaje środowisk puszczańskich oraz miasto
Białystok wraz z otaczającymi go ze wszystkich stron mniejszymi kompleksami leśnymi.
Jednocześnie wykazuje się on ogromny potencjał edukacyjno–turystyczny z uwagi na
bogatą infrastrukturę dydaktyczną. Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Knyszyńska
posiada izbę edukacyjną Orzechówka w Nadleśnictwie Dojlidy, arboretum w Kopnej
Górze, wyłuszczarnię nasion w Czarnej Białostockiej, leśną kolejkę wąskotorowa
z Czarnej Białostockiej do Arboretum, Silvarium w Poczopku, Szlak Ekumeniczny czy
Przytulisko dla leśnych ptaków i ssaków, a także liczne szlaki turystyczne (piesze,
rowerowe, narciarskie, konne), ścieżki edukacyjne oraz wiaty17.

2. Wydatki Leśnych Kompleksów Promocyjnych
W analizowanym okresie RDLP w Białymstoku na edukację przeznaczyła od 1,95 mln
w 2012 roku18 do 2,45 mln zł w 201819. W poszczególnych nadleśnictwach wchodzących
w skład kompleksów wydatki były mocno zróżnicowane od 24 600 zł (2012) w Nadleśnictwie Hajnówka w LKP Puszcza Białowieska do 365 780 zł (2012) w Nadleśnictwie
Krynki w LKP Puszcza Knyszyńska (rysunek 10.3). Głównym źródłem finansowania LKP
są środki własne, które stanowią do 100% finansowania. Edukacja leśna na terenie LKP
RDLP w Białymstoku finansowania jest również z funduszu leśnego, Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) i innych źródeł.
Warto zaznaczyć, że w badanym okresie edukacja leśna nie była finansowana z budżetu
państwa i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (tabela
10.1).
Liderem w wydatkach w LKP Puszcza Białowieska w latach 2012-2018 było Nadleśnictwo Browsk, LKP Lasy Mazurskie – Nadleśnictwo Pisz, a w LKP Puszcza Knyszyńska
Nadleśnictwo Krynki. W LKP Puszcza Białowieska suma wydatków nadleśnictwach jest
mocno zróżnicowana od niespełna 180 tys. zł w 2012 i 2015 roku do około 430 tys. zł
w 2018 (rysunek 10.3). W LKP Lasy Mazurskie w badanym okresie wydawały od około
250 tys. zł w roku 2013 do 437 tys. w 2018, wykazując tendencję wzrostową. W LKP
Puszcza Knyszyńska liderem wydatków było Nadleśnictwo Krynki, które badanym
okresie wydało od około 170 tys. w 2014 roku do 366 tys. zł w 2012 roku. Najniższe
Zarządzenie nr 64 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 30 listopada 2011 r.
w sprawie utworzenia Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Knyszyńska”, ZO-731-47/2011.
17
https://www.bialystok.lasy.gov.pl/lesny-kompleks-promocyjny-puszcza-knyszynska[dostęp: 10.07.2021].
18
T. Chrzanowski, Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2012 roku, Warszawa
2013.
19
I. Mrowińska, Raport z działalności edukacyjnej Lasów Państwowych w 2018 roku, Warszawa
2019.
16
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wydatki na edukację leśną w badanym kompleksie przeznacza Nadleśnictwo Dojlidy
i wynoszą one od około 35-55 tys. na rok (rysunek 10.3).
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* z powodu braku kompletnych danych nie uwzględniono lat 2016 i 2017.
Rysunek 10.3. Suma wydatków poszczególnych Nadleśnictw w Leśnych Kompleksach

Promocyjnych
Źródło: opracowanie własne.
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Dane dotyczące wydatków oraz źródeł finansowania w poszczególnych Leśnych
Kompleksach Promocyjnych przedstawia tabela 10.1. Największe wydatki w latach 20122015 i 2018 wykazał Leśny Kompleks Promocyjny Puszcza Knyszyńska. Związane jest to
z bogatą infrastrukturą edukacyjno-turystyczną do której należą: izba edukacyjna
Orzechówka w Nadleśnictwie Dojlidy, arboretum w Kopnej Górze, wyłuszczarnia nasion w Czarnej Białostockiej, leśna kolejka wąskotorowa z Czarnej Białostockiej do
Arboretum, Silvarium w Poczopku, Szlak Ekumeniczny czy Przytulisko dla leśnych
ptaków i ssaków liczne szlaki turystyczne (piesze, rowerowe, narciarskie, konne),
ścieżki edukacyjne oraz wiaty.

Tabela 10.1. Wydatki na edukację i źródła finansowania [tys. zł]

LKP Puszcza
Knyszyńska

LKP Lasy Mazurski

LKP Puszcza
Białowieska

LKP

Koszty
własne

Fundusz
leśny

Budżet
państwa
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NFOŚIGW

Inne

Suma
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0

0

0

0

33
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0

0
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0

0

0
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0

0
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0
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0
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0
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0
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0
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RDLP w Białymstoku.
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* z powodu braku kompletnych danych nie uwzględniono lat 2016 i 2017.
Rysunek 10.4. Liczba uczestników w wybranych formach edukacji leśnej zrealizowanych przez

nadleśnictwa LKP Puszcza Białowieska w latach 2012-2015 oraz 2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RDLP w Białymstoku.
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Podstawowym kierunkiem działań w Leśnych Kompleksach Promocyjnych jest
szeroko rozumiana edukacja przyrodnicza i leśna społeczeństwa, która w głównej mierze skierowana jest do młodzieży szkolnej i nauczycieli (rysunek 10.4) i prowadzona
w formie:
•
spotkań w szkołach i przedszkolach,
•
lekcji terenowych i wycieczek,
•
spotkań z leśnikami poza szkołą,
•
wystaw edukacyjnych,
•
lekcji w salach edukacyjnych,
•
konkursów leśnych,
•
akcji, imprez okolicznościowych,
•
festynów, targów, warsztatów.
Nadleśnictwo Białowieża prowadzi edukację w Ośrodku Edukacji Leśnej Jagiellońskie. Większość stanowią zajęcia terenowe mające charakter wycieczek edukacyjnych,
rzadziej warsztatów terenowych20. Zarówno w Nadleśnictwie Białowieża, jak i w Nadleśnictwie Hajnówka największą popularnością w latach 2012-2015 oraz 2018 cieszyły
się formy edukacji takie, jak festyny, targi i warsztaty. Brało w nich udział od 1900 osób
w 2018 roku do 8000 osób w latach 2013-2014, podczas tych imprez dominowała młodzież w wieku szkolnym. W Nadleśnictwie Browsk w 2018 roku najwięcej osób wzięło
udział w organizowanych przez leśników lekcjach w salach edukacyjnych (11856 osób),
(rysunek 10.4). W LKP Puszcza Białowieska nadleśnictwa wydatkowały na jednego
uczestnika przypadało od 0,67 zł w Nadleśnictwie Hajnówka w 2015 roku do 33,13 zł
w Nadleśnictwie Białowieża w 2018 roku.
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Program Gospodarczo-Ochronny Leśnego Kompleksy Promocyjnego Puszcza Białowieska na
lata 2012-2021, Białystok 2011.
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LKP Lasy Mazurskie – Nadleśnictwo Pisz
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* z powodu braku kompletnych danych nie uwzględniono lat 2016 i 2017.
Rysunek 10.5. Liczba uczestników w wybranych formach edukacji leśnej zrealizowanych przez

nadleśnictwa LKP Lasy Mazurskie w latach 2012-2015 oraz 2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RDLP w Białymstoku.

W Nadleśnictwach LKP Lasy Mazurskie edukacja społeczeństwa prowadzona jest
nie tylko przez pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się tą tematyką, ale także
przez kontakty grup młodzieży z administracją leśną. Najczęściej wykorzystywane
formy działalności edukacyjnej na tym terenie to: targi, festyny, warsztaty. Imprezy te
cieszyły się największą popularnością w latach 2012 (6000 osób) i 2013 (5600 osób)
w Nadleśnictwie Maskulińskie, oraz w latach 2012 (5300 osób) i 2015 (5440) w Nadleśnictwie Pisz. W latach 2014, 2015 i 2018 w Nadleśnictwie Maskulińskie na równie wysokim poziomie utrzymywały się konkursy leśne oraz targi i festyny. W LKP Lasy Mazurskie przy wydatkach nadleśnictw na jednego uczestnika przypadało od 6,53 zł w Nadleśnictwie Maskulińskie w 2013 roku do 43,85 zł w Nadleśnictwie Pisz w 2018 roku.
Na terenie LKP Lasy Mazurskie ogromną rolę w prowadzeniu działalności edukacyjnej
pełnią ośrodki edukacyjne:
•
Ośrodek Edukacji Leśnej w zabytkowej wyłuszczarni nasion w Nadleśnictwie
Maskulińskim, posiadający nowoczesną salę wykładową z możliwością organizowania wystaw;
•
Ośrodek Edukacji Leśnej w Nadleśnictwie Pisz, posiadający salę wykładową
z zapleczem technicznym.
Edukację leśną społeczeństwa w LKP Puszcza Knyszyńska realizują pracownicy
w obiektach znajdujących się w sąsiedztwie przyrodniczych atrakcji. Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku podczas działalności edukacyjnej oraz promocji proekologicznej
polityki leśnej współpracuje z organizacjami społeczności lokalnych. Znaczący wpływ
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na liczbę uczestników ma lokalizacja. Organizowane są konkursy, targi i festyny,
w których uczestniczy największa liczba osób. Nadleśnictwo Krynki czynnie uczestniczy w organizacji lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach edukacyjnych,
rekreacyjnych i sportowych.
W Nadleśnictwie Czarna Białostocka największą popularnością cieszą się targi,
warsztaty i festyny, gdzie udział brało co roku około 6000 osób oraz organizowane
akcje i imprezy okolicznościowe wśród których od 2012 roku (1900 uczestników) zainteresowanie wzrosło w kolejnych latach: 2013 (5500 uczestników), 2015 (4700 uczestników), 2018 (6200 uczestników).
W Nadleśnictwie Dojlidy największą popularnością cieszyły się organizowane targi
i festyny, gdzie w roku 2015 wzięła w nich największa liczba osób (10000). W LKP Puszcza Knyszyńska przy wydatkach nadleśnictw na jednego uczestnika przypadało od
3,38 zł w 2015 roku w Nadleśnictwie Czarna Białostocka do 31,30 zł w 2014 roku
w Nadleśnictwie Supraśl. W Nadleśnictwie Krynki w latach 2012 (13671 uczestników),
2013 (7866 uczestników), 2014 (8744 uczestników) najwięcej osób wzięło udział
w lekcjach terenowych i wycieczkach, w następnych latach imprezy wykazywały niską
ilość uczestników. W Nadleśnictwie Supraśl w 2012 roku najchętniej uczestniczono
w lekcjach w salach edukacyjnych (2200 uczestników). W latach 2012-2018 wzrastającą
tendencję uczestników wykazywały organizowane targi, festyny i warsztaty, od 800
uczestników w 2012 roku, przez 3000 uczestników w 2015 roku, aż do 4000 uczestników w 2018 roku.
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* z powodu braku kompletnych danych nie uwzględniono lat 2016 i 2017.
Rysunek 10.6. Liczba uczestników w wybranych formach edukacji leśnej zrealizowanych przez

nadleśnictwa LKP Puszcza Knyszyńska w latach 2012-2015 oraz 2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z RDLP w Białymstoku.
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Podsumowanie
Leśne kompleksy promocyjne na terenie RDLP w Białymstoku zajmują około 31%
powierzchni lasów Dyrekcji, obejmując swoim zasięgiem najcenniejsze ekosystemy
w skali krajowej i światowej. W badanym okresie w LKP RDLP w Białymstoku edukacją
leśną objęto od około 115 tys. uczestników w 2012 do 170 tys. w 2015 roku. Największa
frekwencja przypada na LKP Puszcza Białowieska około 45 tys. w 2012 do około 98 tys.
w 2018. Najaktywniejsze jest Nadleśnictwo Hajnówka, które w roku 2018 edukowało
ponad 83 tys. osób podczas imprez, głównie plenerowych typu: warsztaty, festyny,
targi i inne.
Do najpopularniejszych form edukacji leśnej zrealizowanych przez poszczególne
nadleśnictwa należą głownie imprezy masowe typu: festyny, targi, warsztaty, wystawy
edukacyjne, akcje i imprezy okolicznościowe. Popularne są również lekcje terenowe
i wycieczki realizowane gównie w ramach zajęć lekcyjnych. W 2012 roku w Nadleśnictwie Krynki uczestniczyło ponad 13,6 tys. osób, a 2018 w Nadleśnictwie Browsk ponad
11,8 tys. osób.
Wydatki na edukację leśną w RDLP w Białymstoku w badanym okresie wyniosły od
1,95 mln zł w 2012 roku do 2,45 mln w 2018 roku i wykazują tendencję wzrostową,
z czego od 40% do ponad 60% przypada na LKP. W ramach poszczególnych nadleśnictw
poniesione koszty są mocno zróżnicowane od około 0,67 zł na uczestnika objętego
edukacją leśną w Nadleśnictwie Hajnówka w 2015 roku do 43,85 zł w Nadleśnictwie Pisz
w 2018 roku. Suma wydatków na uczestników jest mocno zróżnicowana i wynika
również ze specyfiki edukacji leśnej w danym nadleśnictwie.
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Autorzy tekstu dziękują Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych za udostępnianie
danych dotyczących edukacji leśnej w poszczególnych nadleśnictwach.
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11. Znaczenie funduszy Unii
Europejskiej w działalności
Lasów Państwowych po 2003 roku
The Importance of European Union Funds in the Activities
of the State Forests after 2003

STRESZCZENIE: Lasy pełnią funkcje ekologiczną, gospodarczą oraz społeczną. Tylko odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi może je uchronić przed nadmierną eksploatacją
i przyczynić się do osiągania zrównoważonego rozwoju. Efektywne gospodarowanie i ochrona
zasobów naturalnych należą do głównych celów polityki społeczno-gospodarczych Unii Europejskiej od wielu lat. Przeznacza ona istotne środki finansowe na realizację wskazanych celów.
Beneficjentem funduszy unijnych od 2004 roku jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (LP). W artykule podjęto próbę oceny znaczenia środków unijnych w działalności LP
w latach 2004-2020. Lasy Państwowe zrealizowały w badanym okresie 52 projekty o łącznej
wartości prawie 1,2 mld zł, w tym pozyskały dofinansowanie w wysokości 84,7% kosztów kwalifikowalnych. Środki stanowiły marginalną część przychodów ogółem LP (poniżej 1%). Fundusze
unijne spełniały zatem funkcję uzupełniającą w działalności LP, ale były przeznaczone na rozwiązanie istotnych problemów środowiskowych w skali lokalnej i ogólnokrajowej. Lasy Państwowe prowadzą autonomiczną i samowystarczalną gospodarkę finansową opartą na
przychodach ze sprzedaży drewna. Sytuacja finansowa LP w badanym okresie była bardzo dobra
i mogły one zrealizować badane projekty nawet z własnych zasobów. Trzeba zatem pozytywnie
ocenić dodatkowe zaangażowanie LP, w tym nadleśnictw, w pozyskanie środków zewnętrznych.
SŁOWA KLUCZOWE: gospodarka finansowa Lasów Państwowych, fundusze i projekty UE

ABSTRACT: Forests fulfill ecological, economic and social functions. Only responsible management of forest resources can protect them from overexploitation and contribute to the achievement of sustainable development. Efficient management and protection of natural resources
have been among the main goals of the social and economic policy of the European Union for
many years. It allocates significant financial resources for the implementation of the indicated
goals. The beneficiary of EU funds since 2004 is the State Forests National Forest Holding (SF).
The article attempts to assess the importance of EU funds in the activities of the State Forests
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in the years 2004-2020. In the analyzed period, state-owned forests implemented 52 projects
with a total value of almost PLN 1.2 billion, including funding in the amount of 84.7% of eligible
costs. The funds constituted a marginal part of the SF total revenues (below 1%). Therefore, EU
funds played a complementary role in the activities of the State Forests, but were intended to
solve significant environmental problems on a local and national scale. State forests run an
autonomous and self-sufficient financial economy based on revenues from the sale of wood.
The financial situation of the State Forests in the analyzed period was very good and they were
able to implement the researched projects even with their own resources. Therefore, it is
necessary to positively assess the additional involvement of the State Forests, including forest
districts, in obtaining external funds.
KEY WORDS: financial management of the State Forests, EU funds and projects

Wstęp
Lasy pełnią funkcje ekologiczną, gospodarczą oraz społeczną. Z punktu widzenia
finansów publicznych stanowią dobro społeczne, co oznacza, że z reguły mamy do
lasów nieograniczony dostęp, jednak konkurujemy o ich ograniczone zasoby, na przykład drewno, zwierzęta, rośliny, powietrze. W rezultacie tylko prawidłowe gospodarowanie zasobami leśnymi może uchronić lasy przed nadmierną eksploatacją i tym
samym może ono w istotny sposób przyczynić się do osiągania zrównoważonego
rozwoju.
Efektywne gospodarowanie i ochrona zasobów naturalnych należą też do głównych celów polityki społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej od wielu lat. Świadczą
o tym między innymi zapisy w kluczowych dokumentach strategicznych oraz specjalne
unijne programy. Na przykład w Strategii Europa 20201 cele te wpisują się w priorytet
drugi, czyli zrównoważony rozwój, a w nowej strategicznej agendzie na lata 2019-20242
wpisują się one w priorytet trzeci: budowa neutralnie klimatycznej, zielonej, sprawiedliwej i socjalnej Europy. Jeszcze w 2000 roku rozpoczęto realizację kluczowego
unijnego programu ochrony specjalnych siedlisk przyrodniczych i ptaków Natura 2000.
Oprócz regulacji prawnych, Unia Europejska (UE) przeznacza istotne środki finansowe
na realizację wskazanych celów na terenach państw członkowskich.

Strategia 2020, Komunikat Komisji Europejskiej EUROPA 2020, Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Bruksela, 3.3.2010
KOM (2010).
2
Strategia 2024, A new strategic agenda for EU 2019-2024, www.consilium.europa.eu [dostęp:
15.04.2021].
1
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Beneficjentem funduszów unijnych od 2004 roku jest również Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, które zarządza największym zasobem leśnym w Polsce,
jak i jednym z największych zasobów we wszystkich państwach Unii Europejskiej.
W 2019 roku powierzchnia lasów w Polsce wynosiła 9,3 mln ha, co stanowiło 29,6%
powierzchni kraju. Lasy Państwowe zarządzały powierzchnią 71,2 mln ha, co stanowiło
76,9% powierzchni lasów ogółem3. W 2018 roku pod względem powierzchni zalesienia
Polska plasowała się na 7 miejscu w Unii Europejskiej. Największe kompleksy leśne
o powierzchni 28,0 tys. ha posiadała Szwecja4.
W artykule podjęto próbę oceny znaczenia funduszów UE w działalności Lasów
Państwowych. Najpierw przybliżono organizację i zasady finansowania LP, następnie
przedstawiono projekty LP dofinansowane ze środków unijnych, a na końcu zmierzono
udział pozyskanych środków unijnych w przychodach LP ogółem w okresach obowiązywania wieloletnich ram finansowych: 2004-2006, 2007-2013 oraz 2014-2020.
Do tej pory zagadnienia te nie były przedmiotem szerszego zainteresowania badawczego.

Organizacja i sytuacja finansowa Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe
Lasy Państwowe są państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, której powierzono zarzadzanie państwowym obszarem leśnym w kraju 5 .
W 2020 roku strukturę organizacyjną jednostki tworzyły: Dyrekcja Generalna, 17 dyrekcji regionalnych oraz 430 nadleśnictw, które dzielą się na leśnictwa. Dyrekcją Generalną kieruje Dyrektor Generalny, który też sprawuje zarząd nad całą organizacją przez
wydawanie zarządzeń i decyzji, i przy wsparciu Kolegium Lasów Państwowych, w skład
którego wchodzą przedstawiciele nauki, stowarzyszeń i organizacji działających na
rzecz ochrony przyrody, dyrektorzy regionalni, nadleśniczy i kierownicy zakładów,
leśniczy oraz pozostałe osoby6.
Dyrekcje kierowane są przez dyrektorów regionalnych, którzy sprawują nadzór
i koordynują działania podległych nadleśnictw, zarządzanych przez nadleśniczych prowadzących gospodarkę leśną na podstawie planu urządzenia lasu i odpowiadają za stan
lasu na swoim terenie. Ponadto, w strukturze funkcjonuje 15 zakładów pomocniczych
o zasięgu regionalnym (na przykład 3 zespoły składnic, 2 gospodarstwa rybackie,
2 ośrodki transportu leśnego i inne) oraz 7 zakładów działających w skali krajowej
(na przykład Leśny Bank Genów Kostrzyca w Miłkowie, Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie i inne). W latach 2004-2020 struktura
organizacyjna jednostki była w miarę stabilna. Zwiększyły się liczba nadleśnictw o 2

3
4
5
6

Rocznik Statystyczny Leśnictwa, Warszawa 2020, s. 36.
Ibidem, s. 301.
Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1463 ze zm.
Statut LP, Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego, www.lasy.gov.pl [dostęp: 15.04.2021].
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i liczba zakładów pomocniczych o charakterze krajowym o 1, a zmniejszyła się liczba
zakładów regionalnych o 7.
W badanym okresie wielkość i struktura zatrudnienia w LP były bardzo stabilne.
W 2020 roku zatrudnienie wynosiło 25,9 tys. etatów i zmniejszyło się jedynie o niecałe
2,2% w porównaniu z 2004 rokiem. Najwięcej osób pracuje w Służbie Leśnej (w 2020
roku było to 67,8% liczby zatrudnionych ogółem) oraz na stanowiskach nierobotniczych poza tą służbą (24,5%), a najmniej – na stanowiskach robotniczych (7,4%)
i pozostałych (0,3%). Zgodnie z art. 45 ustawy o lasach do Służby Leśnej zalicza się
pracowników zajmujących się: sprawami zarządu lasami będącymi w zarządzie Lasów
Państwowych, prowadzeniem gospodarki leśnej i ochroną lasów, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego i ochrony przyrody oraz
wykonywaniem innych zadań w zakresie ochrony mienia. Do służby tej mogą też być
zaliczani minister właściwy do spraw środowiska, jeżeli sprawuje nadzór nad lasami
stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz starosta, jeżeli sprawuje nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Największą redukcję zatrudnienia
odnotowano na stanowiskach robotniczych.
Lasy państwowe zarządzają majątkiem w postaci gruntów oraz zasobów drzewa.
Grunty obejmują lasy, użytki rolne, nieużytki, wody, zadrzewienia i krzewy. W badanym
okresie łączna powierzchnia, struktura, jak i rozmieszczenie tych gruntów były bardzo
stabilne. Ich powierzchnia gruntów zwiększyła się nieznacznie z 7,58 do 7,61 mln ha.
Największą część gruntów zajmowały oczywiście lasy. W 2020 roku stanowiły one
96,2% całkowitej powierzchni gruntów, czyli 1 p.p. więcej w porównaniu z 2004 rokiem.
Największe zalesienie występuje w województwie zachodniopomorskim, śląskim i podlaskim, a najmniejsze – w małopolskim, mazowieckim i łódzkim. W latach 2004-2019
zasoby drzewne LP, mierzone grubizną brutto w m3, wzrosły z 1,6 do 2,1 mln.
Lasy Państwowe prowadzą samodzielną gospodarkę finansową, co oznacza że mają
finansować koszty działalności z własnych przychodów (art. 50 ustawy o lasach). Głównym źródłem przychodów i kosztów LP są Nadleśnictwa. W badanym okresie przychody i koszty ogółem LP generalnie wzrastały i zawsze osiągano zysk brutto (rysunek
11.1).
W sprawozdaniach finansowo-gospodarczych LP wyróżnia się następujące kategorie przychodów: 1) z działalności podstawowej i administracyjnej (głównie sprzedaż
drewna), 2) z działalności ubocznej (głównie gospodarka łowiecka), 3) z działalności
dodatkowej (głównie sprzedaż produkcji przemysłowej, usługi transportowo-warsztatowe), 4) ze sprzedaży materiałów i pozostałej sprzedaży, 5) z dotacji na zadania zlecone przez administrację rządową, 6) z tytułu środków budżetowych przekazanych na
nadzór nad lasami innych własności oraz 7) z działalności bytowej. W badanym okresie
struktura tych przychodów była bardzo stabilna. Pochodziły one głównie ze sprzedaży
drewna, sprzedaży materiałów i pozostałej sprzedaży oraz gospodarki łowieckiej.
Strukturę przeciętnych przychodów LP w latach 2004-2020 przedstawia rysunek 11.2.
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Rysunek 11.1. Wielkość przychodów i kosztów LP ogółem w latach 2004-2020 [mln zł]
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania finansowo-gospodarcze PGL LP za lata
2006-2020, www.lasy.gov.pl [dostęp: 15.04.2021].
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Rysunek 11.2. Struktura przeciętnych przychodów LP w latach 2004-2020
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania finansowo-gospodarcze PGL LP za lata
2006-2020, www.lasy.gov.pl [dostęp: 15.04.2021].

Z kolei koszty dzieli się na: 1) koszty działalności administracyjnej (w tym utrzymania Dyrekcji Generalnej i dyrekcji regionalnych), 2) podatek leśny, 3) koszty działalności
podstawowej (nasiennictwo, hodowla lasu, ochrona lasu, ochrona przeciwpożarowa,
pozyskanie i zrywka drewna), 4) koszty działalności ubocznej, 5) koszty działalności
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dodatkowej oraz 6) koszty działalności bytowej. Ich struktura w badanym okresie
również była bardzo stabilna. Strukturę przeciętnych kosztów LP w latach 2004-2020
przedstawia rysunek 11.3.
Samofinansowanie LP zapewnia fundusz leśny, którym dysponuje Dyrektor Generalny. Środki Funduszu przeznacza się przede wszystkim dla nadleśnictw na wyrównywanie niedoborów finansowych powstających przy realizacji zadań z zakresu gospodarki leśnej oraz zadań dotyczących administracji publicznej w zakresie leśnictwa7.
Ponadto środki mogą być przeznaczone na realizację różnych zadań pomocniczych,
na przykład badania, tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki
leśnej, sporządzanie planów urządzenia lasu, ochronę przyrody, szkolenia i inne8.
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Rysunek 11.3. Struktura przeciętnych kosztów LP w latach 2004-2020
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania finansowo-gospodarcze PGL LP za lata
2006 – 2020, www.lasy.gov.pl [dostęp: 15.04.2021].

Fundusz jest zasilany głównie przez nadleśnictwa, które są w stanie wygospodarować większe środki finansowe ze sprzedaży drewna. Zgodnie z art. 57 ustawy o lasach
badany fundusz jest zasilany przez: 1) odpis podstawowy liczony od wartości sprzedaży
drewna, obciążający koszty działalności nadleśnictw, 2) należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych, 3) należności wynikające z różnego
rodzaju odszkodowań (a) cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, a także z innych tytułów, b) z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów
rolnych i leśnych, c) za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geolo7
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad
gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, Dz. U. nr 134, poz.
692, roz. 5, par. 23.
8
E. Maćkowiak, Finansowe podstawy działalności Państwowych Gospodarstw Leśnych Lasy Państwowe, „Problemy Zarządzania” 2021, t. 14, nr 4(63), s. 119-121.
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gicznych), 4) dochody wynikające z udziału lub uzyskane ze sprzedaży akcji i udziałów
w spółkach, 5) dotacje budżetowe, z wyłączeniem dotacji celowych na zadania
z zakresu administracji rządowej, 6) inne dochody uzyskane na rzecz tego funduszu.
Wielkość funduszu leśnego LP w latach 2006 – 2019 przedstawia rysunek 11.4.
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Rysunek 11.4. Wielkość funduszu leśnego LP w latach 200602019, stan na koniec roku [mln zł]
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sprawozdania finansowo-gospodarcze PGL LP za lata
2006-2020, www.lasy.gov.pl [dostęp: 15.04.2021].

Zakres przedmiotowy projektów realizowanych przez Lasy
Państwowe
Okres 2004-2006
W latach 2004-2020 LP zrealizowały 53 projekty dofinansowane z funduszów UE.
W okresie programowania 2004-2006 zrealizowano 3 projekty, w okresie 2007-2013
zrealizowano 31 projektów, a w okresie 2014-2020 – 19 projektów9. W pierwszym okresie programowania projekty były realizowane w ramach programu operacyjnego Rybołówstwo i przetwórstwo ryb, działanie 3.2 Chów i hodowla. Program ten był dofinansowany z Finansowego Instrumentu Orientacji Rybołówstwa. Dwa projekty zostały
zrealizowane przez Gospodarstwo Rybackie Niemodlin (województwo opolskie), a jeden
– przez Gospodarstwo Rybackie Krogulna (województwo opolskie). Projekty miały
charakter inwestycyjny. W Niemodlinie zmodernizowano magazyn ryb oraz zakupiono
ciągnik rolnicy, a w Krogulnej zakupiono ładowarkę teleskopową.

Liczba obejmuje projekty zakontraktowane. Według stanu na 1 lipca 2021 roku 7 projektów
zostało zakończonych, a 12 projektów znajduje się jeszcze w fazie realizacji. Przewidywany termin
zakończenia ostatniego projektu został ustalony na 30 września 2023 roku, Lista projektów
realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2104-2020, www.funduszeeuropejskie.
gov.pl [dostęp: 01.07.2021].
9
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Okres 2007-2013
W badanym okresie najwięcej projektów (12) zrealizowano w ramach krajowego
programu Infrastruktura i Środowisko.
Tabela 11.1. Liczba projektów realizowanych przez LP w ramach poszczególnych programów operacyjnych i
działań w latach 2007-2013
Program operacyjny

Działanie

Liczba
projektów

Infrastruktura i Środowisko

V.1. Wspieranie kompleksowych projektów
z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych
(ekosystemów) na obszarach chronionych
oraz zachowanie różnorodności gatunkowej

9

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

2.6. Ochrona i promocja zasobów
przyrodniczych

5

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Wielkopolskiego

3.3. Wsparcie ochrony przyrody

4

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego

5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony
środowiska

3

Infrastruktura i Środowisko

III.1. Retencjonowanie wody i zapewnienie
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego

2

Infrastruktura i Środowisko

V.3. Opracowanie planów ochrony

1

Program Operacyjny Współpracy
Transgranicznej Rzeczpospolita Polska –
Republika Słowacka

1.2. Infrastruktura ochrony środowiska

1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego

2.2. Infrastruktura energetyczna

1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego

3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podlaskiego

5.1. Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony
środowiska

1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Podkarpackiego

4.3. Zachowanie oraz ochrona różnorodności
biologicznej i krajobrazowej

1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Świętokrzyskiego

4.2. Rozwój systemów lokalnej infrastruktury
ochrony środowiska i energetycznej

1

Program Life+

LIFE Nature & Biodiversity

1

Źródło: opracowano na podstawie danych: Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl [dostęp:
01.03.2021]; Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Fundusze Europejskie 2007-2013, www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Projekty unijne w perspektywie 2007-2013, www.
lasy.gov.pl [dostęp: 24.11.2021].

Projekty głównie były związane z ochroną cennych siedlisk przyrodniczych, w tym
siedlisk objętych programem Natura 2000. Polegały one między innymi na budowie
małej infrastruktury ochronnej, tworzeniu planów i realizacji zadań ochronnych,
ochronie specjalnych gatunków roślin (na przykład cisa pospolitego). Ponadto, w Wielkopolsce był realizowany jeden projekt polegający na rekultywacji zdegradowanych
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terenów powojskowych i poligonowych na cele przyrodnicze. W ramach działania III.1
zrealizowano również projekty infrastrukturalne mające zapobiegać negatywnym skutkom powodzi na terenach górskich i nizinnych. Liczbę projektów realizowanych przez
LP w ramach poszczególnych programów operacyjnych i działań w latach 2007-2013
przedstawiono w tabeli 11.1.
W ramach 5 regionalnych programów operacyjnych zrealizowano 17 projektów.
Projekty związane były głównie z ochroną środowiska (działania 2.5, 3.3. i 5.2) i polegały
między innymi na: rozwijaniu i promocji edukacji ekologicznej, budowie infrastruktury
ochrony środowiska oraz budowie infrastruktury energii odnawialnej (kolektorów
słonecznych). Pojedyncze projekty dotyczyły między innymi turystyki (utworzenie
szlaku powstania styczniowego w Puszczy Knyszyńskiej), zakupu sprzętu gaśniczego,
a także modernizacji ośrodków edukacji ekologicznej. Jeden projekt zrealizowano również w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Słowacja i polegał on na
rewitalizacji beskidzkich lasów. Ponadto jeden projekt zrealizowano w ramach programu Komisji Europejskiej Life+. Projekt, dofinansowany również z NFOŚiGW, polegał na
promocji najlepszych praktyk ochrony i zachowania różnorodności biologicznej w zakresie wybranych gatunków i siedlisk.
Okres 2014-2020
W kolejnym okresie programowania najwięcej projektów również zrealizowano
w ramach programu Infrastruktura i Środowisko (8 projektów), w tym w ramach działań 2.4 i 2.1.
Projekty dotyczyły ochrony siedlisk przyrodniczych, w tym obszarów Natura 2000.
Ponadto, Dyrekcja Generalna zrealizowała 3 ogólnopolskie projekty dotyczące ochrony
przeciwpożarowej lasów oraz ochrony przeciwpowodziowej ekosystemów na terenach
nizinnych i górskich. Liczbę projektów realizowanych przez LP w ramach programów
operacyjnych i działań w latach 2014-2020 przedstawiono w tabeli 11.2.
Pozostałe projekty zostały zrealizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych i dotyczyły w większości przypadków ochrony przyrody i ochrony różnorodności biologicznej. Szczególnie w tym zakresie były aktywne nadleśnictwa z województwa wielkopolskiego. Zrealizowano kilka projektów łączących edukację z turystyką
na obszarach leśnych oraz zrealizowano projekt inwestycyjny polegający na budowie
mikroinstalacji fotowoltaicznej. W tym zakresie szczególna aktywnością wykazały się
nadleśnictwa z województwa warmińsko-mazurskiego.
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Tabela 11.2. Liczba projektów realizowanych przez LP w ramach poszczególnych programów
operacyjnych i działań w latach 2014-2020
Działanie

Liczba
projektów

Infrastruktura i Środowisko

2.4. Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna

5

Wielkopolski Regionalny Program
Operacyjny

4.5. Ochrona przyrody

5

Infrastruktura i Środowisko

2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności
na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska

3

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

6.2. Dziedzictwo naturalne

2

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego

5.4. Ochrona przyrody

1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

5.3. Ochrona różnorodności biologicznej

1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

1

Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

4.5. Ochrona przyrody

1

Program operacyjny

Źródło: opracowano na podstawie danych: Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl [dostęp:
01.03.2021]; Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Fundusze Europejskie 2007-2013, www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021].

Miejsca realizacji projektów i wnioskodawcy
Z punktu widzenia podziału administracyjnego kraju, badane projekty można
podzielić na ogólnokrajowe, międzyregionalne, regionalne oraz lokalne. Projekty ogólnokrajowe (8 projektów) były realizowane przez Dyrekcję Generalną LP oraz Regionalną
Dyrekcję w Pile. Projekty międzyregionalne obejmowały określone obszary dwóch lub
większej liczby województw i były realizowane przez dyrekcje regionalne oraz nadleśnictwa. Międzyregionalność wynikała z faktu, że obszary działania Dyrekcji Generalnej
i nadleśnictw nie zawsze pokrywają się z obszarami województw. W badanym okresie
wykonano 10 takich projektów. Projekty regionalne były realizowane przez dyrekcje
regionalne oraz Dyrekcję Generalną i mieściły się w obszarze danego województwa,
obejmując z reguły większą liczbę powiatów. W badanym okresie zrealizowano 5 takich
projektów. Z kolei projekty lokalne były wykonywane przez nadleśnictwa na ich
obszarach działania, co oznaczało, że mieściły się przeważnie na terenie jednej lub
kilku gmin. W badanym okresie wykonano 30 projektów o charakterze lokalnym. Liczbę
projektów w przekroju województw w badanym okresach programowania przedstawiono w tabeli 11.3.

— 143 —

Tabela 11.3. Liczba projektów ponadregionalnych, regionalnych i lokalnych LP ogółem

w przekroju województw w latach 2004-2020
Województwo

Lata
2004-2006

Ogółem*

2007-2013

2014-2020

Wielkopolskie

4

5

9

Kujawsko-pomorskie

7

1

8

Projekty ogólnopolskie**

4

4

8

Lubuskie

4

2

6

Warmińsko-mazurskie

2

4

6

Podlaskie

5

Zachodniopomorskie

3

2

5

Podkarpackie

4

1

5

3

2

5

1

4

Śląskie
Opolskie

3

5

Małopolskie

2

Pomorskie

2

Lubelskie

1

0

1

Świętokrzyskie

1

0

1

Łódzkie

1

1

Dolnośląskie

1

1

25

70

Ogółem

3

42

1

3
2

* liczba projektów ogółem (69) jest wyższa od faktycznej liczby zrealizowanych projektów (52)
z uwagi na fakt, że 10 projektów było realizowanych jednocześnie na terenie dwóch lub większej
liczby województw.
** projekty realizowane przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych.
Źródło: opracowano na podstawie danych: Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl [dostęp:
01.03.2021]; Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Fundusze Europejskie 2007-2013, www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Projekty unijne w perspektywie 2007-2013, www.
lasy.gov.pl [dostęp: 24.11.2021].

Najwięcej projektów zrealizowano na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego, a najmniej – na terenie województw dolnośląskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego. Na terenie województwa mazowieckiego zrealizowano tylko
projekty ogólnopolskie.
Struktura projektów w poszczególnych województwach pod względem miejsca
realizacji i wnioskodawcy była zróżnicowana. W województwie wielkopolskim wszystkie
projekty wykonały nadleśnictwa, w tym 7 miało charakter lokalny, a 2 – ponadregionalny. W województwie kujawsko-pomorskim nadleśnictwa wykonały 5 projektów
lokalnych, a Regionalne Dyrekcje w Toruniu i Gdańsku wykonały 3 projekty ponadregionalne (również na terenie województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).
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Z kolei w województwie lubuskim przeważały projekty ponadregionalne. Nadleśnictwa
oraz Regionalna Dyrekcja w Szczecinie zrealizowały łącznie 5 projektów obejmujących
również część województwa zachodniopomorskiego. Ponadto, Nadleśnictwo Bogdaniec
wykonało 1 projekt lokalny. W pozostałych województwach, z wyjątkiem województwa
lubelskiego, przeważały projekty lokalne. Natomiast na terenie województwa lubelskiego Regionalna Dyrekcja w Krośnie wykonała projekt ponadregionalny dotyczący
ochrony in situ żubra.
W badanym okresie 8 projektów miało charakter ogólnokrajowy i dotyczyło:
zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach górskich (1 projekt),
zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na terenach nizinnych (2), zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie całego obszaru lasów państwowych (1), kompleksowej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach
zarządzanych przez LP (1), budowy świadomości ekologicznej w lokalnym społeczeństwie (1 projekt realizowany przez Regionalną Dyrekcję w Pile) oraz rekultywacji na cele
przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez LP (1). Ponadto, jeden projekt polegał na promocji najlepszych praktyk
ochrony i zachowania różnorodności biologicznej w zakresie wybranych gatunków
i siedlisk.
W przekroju wnioskodawców najwięcej projektów zrealizowały nadleśnictwa, później dyrekcje regionalne i Dyrekcja Generalna. W latach 2004-2006 jedynymi wnioskodawcami były dwa wskazane wcześniej gospodarstwa rybackie. Liczbę projektów
w badanych okresach programowania w przekroju wnioskodawców projektów przedstawiono na rysunku 11.5.
25
20

Dyrekcja Generalna
regionalne dyrekcje
nadleśnictwa
gospodarstwa rybackie

15
10
5
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Rysunek 11.5. Liczba projektów w badanych okresach programowania w przekroju wnioskodaw-

ców projektów
Źródło: opracowano na podstawie danych: Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl [dostęp:
01.03.2021]; Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Fundusze Europejskie 2007-2013, www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Projekty unijne w perspektywie 2007-2013, www.lasy.
gov.pl [dostęp: 24.11.2021].
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Finansowanie projektów
Badane projekty były dofinansowane z czterech źródeł funduszy UE: Finansowego
Instrumentu Orientacji Rybołówstwa (FIOR), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności (FS) oraz środków programu Life+. Finansowy
Instrument Orientacji Rybołówstwa funkcjonował w latach 1993-2007 i był głównym
narzędziem finansowania wspólnotowej polityki rybołówstwa. Z funduszu tego były
dofinansowane przedsięwzięcia polegające na rozwoju hodowli ryb, modernizacji
infrastruktury portów rybackich, czy też podnoszenia konkurencyjności i promowaniu
na rynku produktów rybnych. W 2007 roku fundusz ten został zastąpiony Europejskim
Funduszem Rybackim (EFRR), który jest jednym z kluczowych narzędzi finansowania
polityki spójności UE i wspomaga przedsięwzięcia o oddziaływaniu regionalnym.
W Polsce dofinansowanie projektów z EFRR było w badanym okresie bardzo zróżnicowane w zależności między innymi od okresu programowania, przedmiotu projektu,
rodzaju udzielanej pomocy, rodzaju wnioskodawcy, stopnia rozwoju-społeczno-gospodarczego regionu. Z kolei Fundusz Spójności (FS) przeznaczony jest dla państw słabiej
rozwiniętych (z DNB na mieszkańca niższym od 90% średniej unijnej) i ma na celu
zwiększenie gospodarczej, społecznej i terytorialnej spójności Unii w kontekście zrównoważonego rozwoju. W badanym okresie FS wspierał przedsięwzięcia o oddziaływaniu ponadregionalnym między innymi z zakresu: przejścia na gospodarkę niskoemisyjną; dostosowania do zmian klimatycznych; zachowania i ochrony środowiska oraz
promowania efektywnego gospodarowania zasobami oraz promowania zrównoważonego transportu. Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR i FS wynosił 85% kosztów kwalifikowalnych. W końcu program Life+ stanowi kontynuację programu Life
zapoczątkowanego przez Komisję Europejską w 2007 roku. W ramach tego programu
finansuje się w 50-75% projekty z zakresu ochrony środowiska i przyrody, w tym
w szczególności projekty dotyczące ochrony sieci Natura 2000.
Lasy Państwowe, ze względu na charakter prowadzonej działalności, przeważnie
mogły liczyć na najwyższe dofinansowanie. Wynikało to przede wszystkim z faktu,
że większość realizowanych projektów była związana z ochroną lasów, i w związku
z tym udzielona pomoc nie zakłócała konkurencji rynkowej i tym samym nie stanowiła
tak zwanej pomocy publicznej w kategoriach unijnych.
W latach 2004-2006 wartości projektów rybackich i jednocześnie kosztów kwalifikowalnych wyniosły prawie 1,95 mln zł, a dofinansowanie z FIOR wyniosło niecałe
541,2 tys. zł. Udział środków unijnych w kosztach kwalifikowalnych projektów stanowił
więc 27,8%. Ten relatywnie niski poziom dofinansowania wynikał z faktu, że pomoc
była zakwalifikowana do kategorii „rozwój firm” i tym samym stanowiła pomoc
publiczną zakłócającą konkurencję na wspólnym rynku. W kolejnych latach projekty
były dofinansowane z EFRR i FS. Wartość całkowitą projektów i wielkość dofinansowania z tych funduszy w latach 2007-2020 przedstawia rysunek 11.6.
W okresie 2007-2013 wartość projektów ogółem wynosiła prawie 544,2 mln zł.
Koszty kwalifikowalne kształtowały się na poziomie 428,4 mln zł, co stanowiło 78,7%
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kosztów ogółem. Projekty były dofinansowane z funduszów UE, w tym jeden projekt –
również z NFOŚiGW. Dofinansowanie ogółem wynosiło 363,5 mln zł i stanowiło 84,9%
kosztów kwalifikowalnych. Z FS były dofinansowane 2 największe projekty ogólnokrajowe o łącznej wartości 375,2 mln zł i kosztach kwalifikowalnych w wysokości 283,0 mln zł.
Dofinansowanie wynosiło 240,5 mln zł, co stanowiło 85,0% kosztów kwalifikowalnych
ogółem. Z EFFR finansowanych było 28 projektów. Wartość ogółem tych projektów
wynosiła 160,5 mln zł, koszty kwalifikowalne wynosiły 115,7 mln zł, a dofinansowanie
ogółem kształtowało się na poziomie 84,6% kosztów kwalifikowalnych. Jeden projekt
o wartości 8,58 mln zł był dofinansowany ze środków programu Life+ oraz środków
NFOŚiGW.
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Rysunek 11.6.Wartość i dofinansowanie projektów LP z FS i EFRR w latach 2007-2020 [zł]
Źródło: opracowano na podstawie danych: Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl [dostęp:
01.03.2021]; Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Fundusze Europejskie 2007-2013, www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021].

W okresie 2014-2020 wartość projektów ogółem wynosiła 639,7 mln zł, a dofinansowanie kształtowało się na poziomie 84,8% kosztów kwalifikowalnych. Udział FS
w finansowaniu projektów był jeszcze wyższy niż w poprzednim okresie programowania. Wartość projektów dofinansowanych z FS stanowiła aż 97,2% wartości projektów
ogółem. Z funduszu tego dofinansowano 8 projektów, w tym 4 projekty ogólnokrajowe
i 4 projekty o zasięgu regionalnym i międzyregionalnym. Dofinansowanie kosztów
kwalifikowalnych z FS wynosiło 85%. Z EFRR dofinansowano 11 projektów o charakterze
regionalnym i lokalnym. Dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych kształtowało się na
poziomie 77,5%.
Wkład własny w realizowanych projektach był finansowany z własnych środków
wnioskodawców.
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Środki unijne na tle przychodów ogółem LP i Funduszu Leśnego
Pozyskane środki z funduszów europejskich stanowiły marginalną część przychodów ogółem LP. Wielkość środków UE na tle przychodów ogółem LP i Funduszu Leśnego w badanych okresach programowania przedstawia rysunek 11.7.
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Rysunek 11.7. Środki UE na tle przychodów LP i Funduszu Leśnego w badanych okresach
programowania [mln zł]
Źródło: opracowano na podstawie danych: Mapa dotacji UE, www.mapadotacji.gov.pl [dostęp:
01.03.2021]; Lista projektów realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020,
www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Fundusze Europejskie 2007-2013, www.funduszeeuropejskie.gov.pl [dostęp: 01.03.2021]; Projekty unijne w perspektywie 2007-2013, www.lasy.
gov.pl [dostęp: 24.11.2021].

W latach 2004-2006 pozyskane środki z funduszów UE stanowiły zaledwie 0,004%
przychodów ogółem LP, w okresie 2007-2013 stanowiły one 0,81%, a w ostatnim okresie
programowania – 0,65% przychodów ogółem LP. Oczywiście na tle Funduszu Leśnego
unijne środki prezentowały się zdecydowanie lepiej i stanowiły odpowiednio 0,06%,
8,03% oraz 8,38% zasobów tego funduszu.

— 148 —

Podsumowanie
W artykule podjęto próbę oceny znaczenia środków unijnych w działalności Lasów
Państwowych. Z analizy wynika, że stanowiły one marginalną część ich przychodów
ogółem. Jednak były już one widoczne w porównaniu z zasobami Funduszu Leśnego.
Porównanie środków UE z zasobami Funduszu Leśnego jest uzasadnione, gdyż fundusz
ten stanowi główne źródło finansowania dodatkowych projektów LP poza działalnością
statutową. Ze sprawozdań finansowo-gospodarczych wynika, że LP w zasadzie
w każdym roku badanego okresu realizowały kilka dodatkowych projektów, poza
projektami unijnymi, w takich obszarach, jak: ochrona przyrody, przeciwdziałanie
zmianom klimatu, edukacja, turystyka i promocja obszarów leśnych. Kwota przeznaczana na te projekty była wyższa od środków pozyskanych z UE.
Lasy Państwowe prowadzą autonomiczną i samowystarczalną gospodarkę finansową opartą na przychodach ze sprzedaży drewna. Przedmiot działalności oraz
odpowiedzialna gospodarka zasobem leśnym spowodowały, że w badanym okresie LP
znajdowały się w bardzo dobrej kondycji finansowej i w zasadzie wszystkie projekty
mogły sfinansować zasobami własnymi, w tym zasobami Funduszu Leśnego. Tym bardziej więc należy docenić zaangażowanie LP w pozyskanie dodatkowych środków
z funduszy unijnych.
Fundusze UE nie były zatem głównym źródłem finansowania projektów LP. Spełniały funkcję uzupełniającą, ale przeznaczone były na realizację bardzo ważnych projektów, przede wszystkim z punktu widzenia ochrony środowiska, i to nie tylko o zasięgu lokalnym, czy też regionalnym, ale także o zasięgu ogólnokrajowym. Najważniejsze
z tego punktu widzenia były największe projekty realizowane przez Dyrekcję Generalną
w zakresie przeciwdziałania skutkom powodzi na terenach górskich i nizinnych oraz
kompleksowej ochrony przeciwpożarowej lasów państwowych. Trzeba też podkreślić
zaangażowanie wybranych nadleśnictw w realizację unijnych projektów. Co prawda
tylko 25 na 430 nadleśnictw sięgało po europejskie fundusze, niemniej projekty
dotyczyły ważnych aspektów. Poprawiły one nie tylko ochronę cennych obszarów
przyrodniczych na terenie lasów państwowych, ale także promowały edukację ekologiczną i turystykę przyjazną środowisku wśród społeczności lokalnej.
Część projektów zakontraktowanych w okresie 2014-2020 została już zakończona
i rozliczona w poprawny sposób. Lasy Państwowe mają ogromne doświadczenie
w zarządzaniu unijnymi projektami, więc powinny kontynuować tą działalność w miarę
realnych potrzeb w kolejnym okresie programowania 2021-2027.
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12. Analiza funkcjonowania funduszu
leśnego w systemie finansowym
Lasów Państwowych w latach
2019–2020
The analysis of the functioning of the forest fund
in the financial system of the State Forests in 2019-2020

STRESZCZENIE: Fundusz leśny został ustanowiony celem umożliwienia prowadzenia gospodarki
leśnej na terenie całego kraju, nawet w tych nadleśnictwach, w których koszty są wyższe od
osiąganych przychodów. Jego zadaniem jest wyrównywanie niedoborów finansowych w nadleśnictwach deficytowych.
Lasy Państwowe (LP) prowadzą działalność na zasadzie samodzielności finansowej i pokrywają
koszty z własnych przychodów i posiadają trzystopniową strukturę organizacyjną. Lasami
Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych przy pomocy dyrektorów regionalnych. Polskie Lasy Państwowe powołano w 1924 roku. Zarządzają one terenem o powierzchni
ponad 3,4 mln ha. Celem nadleśnictw nie jest maksymalizacja zysku, lecz realizacja funkcji
gospodarczych, produkcyjnych, pozaprodukcyjnych, przyrodniczych i społecznych. Analiza zgromadzonych danych pozwoliła sformułować wnioski, przedstawiające efekty realizacji zadań
w ramach środków funduszu leśnego będącego w dyspozycji Dyrekcji Generalnej Lasów
Państwowych (DGLP).
W opracowaniu przedstawiono podstawę prawną funkcjonowania funduszu leśnego, zasady jego
tworzenia, źródła przychodów oraz kierunki wydatkowania środków zgromadzonych na jego
koncie. Podano kwoty, które zasilały fundusz leśny oraz kwoty wydatkowane z funduszu leśnego
w badanym okresie. Zaprezentowano również główne efekty wynikające z gospodarowania
funduszem leśnym, które były przedmiotem badań. Celem opracowania jest analiza i ocena oraz
przedstawienie istoty działania funduszu leśnego w Lasach Państwowych, a także zasady jego
funkcjonowania. Przy opracowaniu zastosowano metodę analizy literatury specjalistycznej oraz
metodę indukcyjno-dedukcyjną, a także wykorzystano dane ze sprawozdań finansowo-gospodarczych za lata 2019-2020 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Analiza obejmowała lata
2019-2020.
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ABSTRACT: In order for forest management to be carried out throughout the country, even in
those forest districts where the costs are higher than the revenues generated, a forest fund has
been established, whose task is to compensate for financial shortages in deficit forest districts.
The aim of the study is to present the importance of the forest fund in forest management.
The State Forests (LP) operate on the basis of financial independence and cover the costs of
their operations from their own revenues (Act on forests, chapter 8, art. 50) and have a three-tier
organizational structure. The State Forests are managed by the General Director of the State
Forests with the help of directors of the regional directorates of the State Forests. The Polish
State Forests was established in 1924, managing an area of over 3,4 million hectares. The goal of
forest districts is not to maximize profit, but to implement economic, production, non-production, natural and social functions. The analysis of the collected data made it possible to formulate conclusions presenting the effects of the implementation of tasks under the forest fund at
the disposal of the General Directorate of State Forests (DGLP).
The study presents the legal basis for the functioning of the forest fund, the principles of its
creation, sources of income and directions of spending the funds accumulated on its account.
The amounts contributed to the forest fund and the amounts spent from the forest fund in the
analyzed period are also presented. The paper presents the main effects of managing the forest
fund, which were the subject of the research. The aim of the study is to analyze, evaluate and
present the essence of the forest fund operation in the State Forests, as well as the principles of
its operation. During the study, the method of specialist literature analysis and the inductivedeductive method were used. The time scope of the analysis carried out covered the years 20192020.
KEY WORDS: forest fund, state forests, organizational structure, forest management

Wstęp
Obszary leśne to niezwykła emanacja natury, a także niemożliwy do przecenienia
element życia społeczno-gospodarczego. Jest to wielowarstwowe, zwarte zbiorowisko
roślinne, w którym dominującą formację stanowią drzewa i roślinność. Rola lasu
w życiu i funkcjonowaniu człowieka jest znacząca. Od wieków był on dla ludzi miejscem
schronienia, pożywienia, odpoczynku i leczenia. Człowiek w procesie ewolucji, podporządkował sobie las wraz z jego zasobami. Lasy, należące do najważniejszych
ekosystemów występujących na kuli ziemskiej, spełniają bardzo wiele istotnych funkcji,
w ramach zasobów kapitału naturalnego i gospodarce człowieka1. Są bezcennym
1

A. Becla, S. Czaja, Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wrocław 2002, s. 142.
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ekosystemem, w którym gospodarka leśna jest tak prowadzona, że nie pomija żadnych
funkcji. Lasy są także dobrem ogólnospołecznym, kształtującym jakość życia człowieka2.
Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza3 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP), zwane dalej Lasami Państwowymi. Jest to państwowa jednostka organizacyjna, nieposiadająca osobowości prawnej, reprezentująca
Skarb Państwa w zakresie zarządzanego mienia, niebędąca przedsiębiorstwem i działająca na terenie całego kraju. Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, dbając przy
tym o stan zarządzanych terenów, czyli o zachowanie walorów przyrodniczych,
krajobrazowych i kulturowych. Gospodarka leśna jest prowadzona przez Lasy Państwowe na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat.
Wykonują je dla LP specjalistyczne jednostki, głównie Biuro Urządzania Lasu i Geodezji
Leśnej (BULiGL). Plany urządzania lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są
zatwierdzane decyzją ministra środowiska. Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor
Generalny Lasów Państwowych przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów
Państwowych.
W LP możliwe jest samofinansowanie, dzięki istnieniu funduszu leśnego. Zgodnie
z art. 50, ust. 1 ustawy o lasach, Lasy Państwowe prowadzą działalność na zasadzie
samodzielności finansowej i pokrywają koszty działalności z własnych przychodów.
Nie wszystkie jednostki organizacyjne LP generują zyski z prowadzonej działalności
i nie są w stanie pokryć kosztów swojego funkcjonowania z uzyskiwanych przychodów,
a brak samodzielności finansowej części nadleśnictw wynika ze szczególnych
powodów. Należą do nich między innymi: czynniki kształtujące strukturę zbiorowisk
leśnych (na przykład ukształtowanie terenu), uwarunkowania siedliskowe oraz
występujące klęski żywiołowe. Wynika to także ze specyfiki produkcji leśnej polegającej
na długich, rozłożonych w czasie cyklach produkcyjnych. Oznacza to w praktyce dla
poszczególnych nadleśnictw nierównomierne wpływy do budżetu środków finansowych
z prowadzonej działalności. Fundusz leśny powstał celem wyrównywania niedoborów
finansowych powstałych w związku realizacją zadań z zakresu gospodarki leśnej
w nadleśnictwach.
Fundusz leśny jest instrumentem finansowym, który umożliwia przekazywanie
kwot pieniężnych pochodzących z nadleśnictw „dochodowych” do jednostek deficytowych. Jego istnienie pozwala na zachowanie zasady samofinansowania LP i co najważniejsze, przez „solidarnościowy” udział wszystkich jednostek organizacyjnych (nadleśnictw) umożliwia LP wywiązywanie się z zadań nałożonych przez ustawę o lasach.
Istotnym zadaniem są działania polegające na prowadzeniu zrównoważonej gospodarki
A. Konieczny, Raport o stanie lasów w Polsce 2019, Warszawa 2020, s. 8.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. 2020 poz. 6 ze zm.)
lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe z wyjątkiem lasów: 1) będących w użytkowaniu wieczystym parków narodowych;
2) wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa; 3) będących w użytkowaniu
wieczystym na mocy odrębnych przepisów.
2

3
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leśnej z zachowaniem wszystkich funkcji lasu przez wszystkie nadleśnictwa na terenie
całego kraju.
Celem opracowania jest analiza i ocena oraz przedstawienie istoty działania funduszu leśnego w Lasach Państwowych, a także zasady jego funkcjonowania. Przy opracowaniu zastosowano metodę analizy literatury specjalistycznej oraz metodę indukcyjnodedukcyjną a także wykorzystano dane ze sprawozdań finansowo-gospodarczych za
lata 2019-2020 Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych. Zakres czasowy przeprowadzonych analiz obejmował lata 2019-2020.

Struktura organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe
Podstawę prawną działania Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
zwanego dalej Lasami Państwowymi stanowią: ustawa o lasach z dnia 28 września
1991 r., rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe4, ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości5, rozporządzenia wydane
z mocy ustawy o lasach przez ministra właściwego ds. środowiska. Według stanu na
31 grudnia 2019 i 2020 roku w skład Lasów Państwowych wchodziły jednostki organizacyjne podane w tabeli 12.1.
Tabela 12.1. Rodzaje i liczba jednostek organizacyjnych PGL LP w Polsce
Lp.

Rodzaj

Liczba jednostek
organizacyjnych

1.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

1

2.

Regionalne dyrekcje lasów państwowych

3.

Nadleśnictwa

4.

Inne jednostki organizacyjne o zasięgu regionalnym, zwane dalej zakładami

15

5.

Inne jednostki organizacyjne o zasięgu krajowym, zwane dalej zakładami

7

17
430

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowo-gospodarczych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych za lata 2019-2020, Warszawa 2021.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe jest jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej. Podstawowym dokumentem dla PGL LP jest
ustawa o lasach z 28 września 1991 r. Określa ona zasady prowadzenia gospodarki leśnej6 zarówno przez LP, jak i w lasach innych własności. Strukturę organizacyjną precyzuje jej statut7, wydany zarządzeniem ministra środowiska z 1994 r.
Dz. U. 1994 nr 134 poz. 692.
Dz. U. 2021 poz. 217.
6
Gospodarka leśna – działalność leśna w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania
lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyski4

5
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W strukturze własnościowej lasów w Polsce dominują lasy publiczne – 80,7%,
w tym lasy w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – 76,9%8.
Lasami Państwowymi kieruje, powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska, Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji lasów
państwowych (RDLP), a jego organem wykonawczym jest Dyrekcja Generalna – jednostka centralna, będąca pierwszym szczeblem struktury organizacyjnej Lasów Państwowych. Według stanu na 31 grudnia 2019 r. w PGL LP zatrudnione były 26 402 osoby,
czyli o 28 osób mniej niż w ostatnim dniu 2018 roku, podczas gdy w 2020 roku (stan na
31 grudnia) zatrudnionych było 25 671 osób, czyli o 731 osób mniej niż w ostatnim dniu
2019 roku9.
Zgodnie z art. 35a ustawy o lasach pracownicy LP uprawnieni są do noszenia munduru leśnika, który również przysługuje:
1) pracownikom Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (obecnie: pracownikom urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
środowiska), zajmującym się nadzorem nad gospodarką leśną;
2) pracownikom starostw bezpośrednio zajmujących się nadzorem nad gospodarką
leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa;
3) dyrektorom, nauczycielom i uczniom średnich leśnych szkół zawodowych;
4) pracownikom leśnych zakładów doświadczalnych szkół wyższych oraz pracownikom instytutów badawczych statutowo działających na rzecz leśnictwa.
Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, ponoszą koszty umundurowania, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 1 pkt 1. Minister właściwy do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, wzory mundurów leśnika i oznak dla osób uprawnionych do ich noszenia
(art. 35a pkt 3).
W skład struktury organizacyjnej Lasów Państwowych wchodzą inne jednostki
organizacyjne. Są to zakłady o charakterze regionalnym lub krajowym, które pełnią rolę
pomocniczą w stosunku do pozostałych jednostek organizacyjnych LP. W ramach
struktury organizacyjnej LP funkcjonuje siedem zakładów o zasięgu krajowym. Są to:
•
Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu;
•
Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie;
•
Leśny Bank Genów w Kostrzycy;
•
Centrum Informacyjne Lasów Państwowych;
•
Ośrodek Techniki Leśnej w Jarocinie;
•
Zakład Informatyki Lasów Państwowych;
•
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

wania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz
płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizacja pozaprodukcyjnych funkcji
lasu (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach).
7
Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, https://bip2.lasy.gov.pl/pl/
bip/px_~statutpgllp.pdf [dostęp: 21.11.2021].
8
A. Konieczny, op. cit., s. 11.
9
Dane ze sprawozdań finansowo-gospodarczych z lat 2019-2020.
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W skład struktury organizacyjnej LP wchodzi jeszcze 16 zakładów o zasięgu regionalnym, które pełnią funkcję pomocniczą. Ponadto w LP działają wyodrębnione
struktury organizacyjne do prowadzenia działalności szkoleniowo-dydaktycznej i socjalno-bytowej. Organizacja LP, doskonalona przez dziesięciolecia, opiera się na zasadzie samofinansowania. Dzięki takiej strukturze organizacyjnej nie obciążają one budżetu państwa, a środki pochodzące ze sprzedaży drewna są przeznaczane na inne
cele, jakie ma do spełnienia organizacja.

Zasady tworzenia i przeznaczenie funduszu leśnego
Podstawową formą organizacyjną finansów, umożliwiającą gospodarowanie pieniędzmi, jest fundusz leśny. Pozwala on na gromadzenie i rozdysponowanie środków
pieniężnych przez określony podmiot10. Fundusz leśny został utworzony na mocy art.
56 ust. 1 ustawy o lasach i stanowi formę gospodarowania zgromadzonymi na nim
środkami na cele wskazane w ustawie; jest celowym działaniem i powołano go przede
wszystkim w celu wyrównywania niedoborów finansowych powstających przy realizacji
zadań gospodarki leśnej przez nadleśnictwa. Dotyczy to głównie tych jednostek, które
posiadają niekorzystne warunki przyrodniczo-ekonomiczne do prowadzenia gospodarki leśnej. Są też i takie opinie, że jednostki organizacyjne LP nie mają pewności co do
przyszłej ich sytuacji finansowej oraz nie znają parametrów ekonomicznych, według
których następuje alokacja środków funduszu leśnego. Pewne niedostatki funkcjonowania funduszu leśnego wynikają również z tego, że stanowi on namiastkę finansowania budżetowego (przymusowe wpłaty, bezzwrotność, nieekwiwalentne zasilanie
podatników)11.
Celem gospodarki leśnej jest produkcja dóbr materialnych i świadczenie usług publicznych w postaci coraz większej liczby funkcji nieprodukcyjnych lasu, którą determinują określone potrzeby (preferencje) społeczeństwa12. Dochodami funduszu leśnego
są:

podstawowe odpisy obciążające koszty nadleśnictwa (na przykład w 2019 roku
odpis wynosił 1 113 099,8 tys. zł, a w 2020 roku był mniejszy i wynosił 1 053 391,7
tys. zł)13;

kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych;

należności wynikające z odszkodowań za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych;

przedwczesnego wyrębu drzewostanów oraz pożarów;

10
J. Dyduch, Analiza i ocena funkcjonowania funduszu leśnego w latach 2002-2013, „Zeszyty
Naukowe” 2012, nr 13.
11
H. Sochacka-Krysiak, Finanse publiczne, Warszawa 1997.
12
J. Dawidziuk, A. Klocek., Uwarunkowania rozwoju gospodarki leśnej [w:] Polityka leśna państwa
i Narodowy Program Leśny. Materiały z konferencji, Warszawa 2005.
13
Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2020 rok, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
Warszawa 2021.
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dochody wynikające z udziału lub uzyskane ze sprzedaży akcji udziału w spółkach;

dotacje budżetowe z wyłączeniem dotacji celowych na zadania zlecone przez
administrację rządową;

prace górnicze i geologiczne;

inne dochody uzyskane na rzecz tego funduszu.
Źródła przychodów funduszu leśnego w latach 2019-2020 przedstawia tabela 12.2.


Tabela 12.2. Źródła i wysokość przychodów funduszu leśnego w latach 2019-2020
Lp.

Wysokość przychodów
funduszu leśnego w latach
2019-2020 [tys. zł]

Źródła przychodów

1.

Odpis podstawowy obciążający koszty nadleśnictw
(art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy o lasach)

1 113 099,8

1 053 391,7

2.

Dodatkowe dochody funduszu leśnego
(art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o lasach)

144 583,6

137 569,8

3.

Dodatkowe dochody funduszu leśnego
(art. 57 ust. 2 ustawy o lasach)

41 152,3

41 686,6

4.

Dochody z udziału w spółkach
(art. 57 ust. 1 pkt 4 ustawy o lasach)

0,0

0,0

5.

Pozostałe przychody związane z Lasami Państwowymi

301 649,9

153 444,4

6.

Pozostałe przychody dotyczące lasów niestanowiących
Skarbu Państwa i parków narodowych

3 199,5

883,3

1 603 685,1

1 386 975,8

Razem

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowo-gospodarczych LP za lata 20192020.

Wielkość odpisu podstawowego dla Lasów Państwowych ustalana jest corocznie
przez ministra właściwego do spraw środowiska, na wniosek Dyrektora Generalnego
Lasów Państwowych. Minister właściwy do spraw środowiska ustala wielkość odpisu
podstawowego, wydając w tej sprawie decyzję. Odpis podstawowy na fundusz leśny
ustala się jako wskaźnik procentowy na dany rok, w stosunku do planowanych
przychodów ze sprzedaży drewna. Wskaźnik odpisu ustalany jest na podstawie planu
finansowo – gospodarczego PGL LP, który jest przedstawiany corocznie do 30 kwietnia. Wielkość wskaźnika odpisu dla poszczególnych dyrekcji regionalnych LP określa
Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, a wielkość wskaźnika odpisu dla poszczególnych nadleśnictw ustala dyrektor właściwej dyrekcji regionalnej LP. W rzeczywistości
dopiero na poziomie dyrekcji regionalnych odbywa się rzeczywiste różnicowanie
wysokości wskaźnika odpisu podstawowego. Dyrektor regionalny w wyjątkowych
przypadkach może zdecydować o zerowym wskaźniku odpisu podstawowego dla konkretnego nadleśnictwa. Jednakże przyrodniczo-ekonomiczne uwarunkowania działal-
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ności poszczególnych nadleśnictw, w tym produkcji leśnej, są niezwykle zróżnicowane
i zależą głównie od takich czynników, jak:
•
powierzchnia i zasięg kompleksów leśnych;
•
struktura wiekowa i gatunkowa drzewostanów;
•
udział lasów ochronnych;
•
powierzchnia drzewostanów wyłączonych z pozyskania14.
Zasady redystrybucji funduszu leśnego nie są jasno określone, co powoduje, że każda
regionalna dyrekcja lasów państwowych przyjmuje różne kryteria związane z redystrybucją funduszu leśnego. Dyrektor Generalny może z wydzielonej części środków
funduszu leśnego utworzyć fundusz stabilizacji, który zostanie przeznaczony na
usuwanie nadzwyczajnych zagrożeń dla lasów w ramach długookresowego cyklu
produkcji leśnej. Jego rola polega przede wszystkim na obsłudze administracyjnej przy
pomocy DGLP przez:
•
określenie zadań i wspólnych przedsięwzięć realizowanych przez jednostki LP;
•
podział środków funduszu leśnego i określenie w procesie planowania przychodów, oraz
•
rozchodów z funduszu leśnego – określenie zasad jego rozliczania;
•
pełnienie nadzoru nad realizacją wspólnych przedsięwzięć w jednostkach
organizacyjnych i rozliczenie zadań;
•
gromadzenie wszelkich informacji zarówno o rzeczowym, jak i finansowym
zaawansowaniu sprzężonych przedsięwzięć;
•
przygotowanie dokumentacji z realizacji wspólnych przedsięwzięć.
Środki funduszu wykorzystuje się także na wspólne przedsięwzięcia jednostek
organizacyjnych LP, między innymi na:
•
badania naukowe;
•
edukację;
•
tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej;
•
prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych;
•
sporządzanie planów urządzenia lasu oraz jego hodowli i ochrony.
Rodzaje prowadzonej działalności przez LP oraz ich struktura zostały usystematyzowane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie
szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym
Lasy Państwowe. Nadleśnictwa o dobrej kondycji finansowej przekazują nadwyżki dla
jednostek deficytowych. Dzięki takiej strukturze organizacyjnej LP nie obciążają
budżetu państwa, a na przykład środki pochodzące ze sprzedaży drewna są przeznaczane na inne cele, jakie ma do spełnienia organizacja. Fundusz leśny odgrywa szczególne znaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy oprócz zadań ekonomicznych, są realizowane
cele pozaprodukcyjne na obszarach leśnych15. Warto dodać, że środki funduszu leśnego
14
E. Wysocka-Fijorek, Analizy ekonomiczne w średniookresowym planowaniu leśnym, „Zeszyty
Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego” 2016, nr 3.
15
J. Piekutin, A. Gruchała, Miejsce i rola funduszu leśnego w systemie finansowym Lasów Państwowych, „Sylwan” 2006, nr 2, s. 37-45.
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niewykorzystane w danym roku kalendarzowym stanowią dochód tego funduszu
w roku następnym.
W roku 2019 LP osiągnęły przychody w wysokości 9,15 mld zł przy kosztach
w wysokości 8,7 mld zł i wypracowały wynik finansowy netto na poziomie 415 mln zł.
Na wyniki wpłynęła przede wszystkim znacznie mniejsza niż w minionych dwóch
latach sprzedaż drewna, a także sytuacja na europejskim rynku drewna (między innymi
ogromna podaż surowca poklęskowego z Niemiec, Austrii, Czech czy Słowacji), zwiększające się w kraju koszty pracy, usług leśnych, robót budowlanych i obciążenia publicznoprawne16.
W 2020 roku Lasy Państwowe osiągnęły przychody o wartości 8,61 mld zł, przy
kosztach na poziomie 8,10 mld zł i wypracowały wynik finansowy netto w łącznej
kwocie 487 mln zł. Działając w coraz trudniejszych warunkach (pandemia COVID-19),
prowadzono odpowiedzialną politykę finansową i dlatego rok 2020 był rokiem szczególnym w działalności gospodarki leśnej17.

Podsumowanie
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, jako podmiot gospodarki narodowej, działający na mocy ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, to największy
w Unii Europejskiej wyspecjalizowany podmiot zarządzający lasami publicznymi.
W celu zapewnienia stabilności finansowej nadleśnictw został utworzony fundusz leśny
jako system finansowania LP oparty na pokrywaniu kosztów działalności z wypracowanych przychodów. Stanowi on formę organizacyjną gospodarki finansowej PGL LP.
Źródła jego dochodów i kierunki wykorzystania zgromadzonych środków funduszu są
określone przepisami ustawy o lasach.
Zarządzanie środkami funduszu leśnego podlega szczególnym rygorom, odmiennym od tych, które mają zastosowanie do pozostałych środków będących w dyspozycji
LP. W analizowanym okresie rola funduszu leśnego została sprowadzona przede
wszystkim do redystrybucji środków z nadleśnictw dochodowych do nadleśnictw,
w których środki uzyskane ze sprzedaży surowca drzewnego nie równoważyły nakładów na prowadzenie gospodarki leśnej. Dlatego też LP podejmują przedsięwzięcia,
które w dłuższej perspektywie pozwolą lepiej przystosować lasy do nowych warunków
i zagrożeń.
Przedstawione dane pochodzą ze sprawozdań finansowo – gospodarczych PGL LP
za lata 2019-2020. Na podstawie przeprowadzonych badań można jednoznacznie
stwierdzić, że fundusz leśny wyrównuje niedobory finansowe w jednostkach, w których
koszty działalności leśnej są wyższe niż przychody z tej działalności. Dlatego też wśród

16
Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2019 rok, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
Warszawa 2020.
17
Sprawozdanie finansowo-gospodarcze za 2020 rok, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych,
Warszawa 2021.
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nadleśnictw wysokotowarowych mających dodatni bilans funduszu leśnego istnieje
przeświadczenie, że jednostki mające ujemny bilans działają na ich koszt.
Jako materiał uzupełniający dotyczący funduszu leśnego wykorzystano literaturę
specjalistyczną. Badania wykazały, że fundusz leśny w systemie finansowym LP odgrywa znaczącą rolę w działalności gospodarczej, a jego wykorzystanie polega przede
wszystkim na transferze środków pomiędzy poszczególnymi nadleśnictwami, a jego
obowiązujące zasady funkcjonowania mogą i powinny stanowić przedmiot licznych
rozważań i analiz.
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13. Accommodation Tax as a Source
of Revenue for Budgets of Local
Municipalities and Tourism
Support in the Slovak Republic
Podatek od zakwaterowania jako źródło dochodów
budżetów gmin i wsparcia turystyki w Republice Słowackiej

ABSTRACT: The aim of the study is to examine the impact of the accommodation tax on the
revenues of budgets of local municipalities and on the state subsidy to support the development
of tourism. Several methods of scientific work were used, mostly the analysis and synthesis,
abstraction and generalization. The accommodation tax flows into budgets of local municipalities and is used indirectly to support tourism development. Depending on the amount of collected tax, a state subsidy is provided in accordance with Tourism Support Act no. 91/2010 Coll.
The study highlights the need to change the principles of allocating state subsidies for tourism
support in connection with the collected tax on accommodation. In this way, the state subsidy
contributes to deepening of regional disparities in the regions. The research is empirical.
KEY WORDS: accommodation facilities, accommodation tax, budget of local municipalities,
tourism taxes, subsidy, the Slovak Republic

STRESZCZENIE: Celem opracowania jest zbadanie wpływu podatku od zakwaterowania na
dochody budżetów gmin oraz na dotację państwa na wspieranie rozwoju turystyki. Zastosowano
głównie analizę i syntezę, abstrakcję i uogólnienie. Podatek od zakwaterowania wpływa do
budżetów gmin i jest wykorzystywany pośrednio do wspierania rozwoju turystyki. W zależności
od wysokości pobranego podatku udzielana jest dotacja państwa zgodnie z ustawą o wspieraniu
turystyki. W opracowaniu podkreślono konieczność zmiany zasad przyznawania dotacji
państwowych na wsparcie turystyki w związku z pobieranym podatkiem od zakwaterowania.
W ten sposób dotacja państwa przyczynia się do pogłębiania zróżnicowań regionalnych w regionach. Badania mają charakter empiryczny.
SŁOWA KLUCZOWE: obiekt noclegowy, podatek od zakwaterowania, budżet gmin, podatki turystyczne, dotacja, Republika Słowacka
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Introduction
Tourism has a multidisciplinary character derived from the structure of consumed
goods and services. The tourism services are provided by different tourism businesses,
public institutions as well the non-profit organizations and institutions. The public
sector is a provider of public (collective) goods and services that are part of the tourism product and finances its activities from public resources. The source of financing
public consumption is in general taxes and specific taxes collected in tourism. In this
context, we will point out the structure of taxes applied in tourism, which are paid by
both, providers of services and visitors. We will analyze the impact of the accommodation tax on budget of local municipalities, revenues and state subsidies to support the
development of tourism.

Theoretical background
Not only general taxes but also specific tourism taxes and fees are applied in tourism. According to the OECD (2014) and the EC (2017), there are several types of specific
taxes that apply to visitors as consumers of goods and services consumed in tourism
(table 13.1).
Table 13.1. Taxes in tourism
Type of taxes

OECD (2014)

EC (2017)

Slovak. Repub.
(2021)

General taxes
Corporate income taxe (CIT)
Personal income tax (PIT)
Value-added tax (VAT)
Tourism specific taxes
arrival and departure
air travel
hotels and accommodation/occupancy tax
tax rates on consumption
environment
incentives
Other tourism-specific taxes and levies
Source: Own elaboration according to OECD, 2014; EC, 2017, Act no.584/2004 Coll. And Act no.
595/2003 Coll.,2021.
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Tourism-specific taxes are used as a tool to solve problems arising from the
development of tourism and are justified mainly by the consumption of public goods by
tourists1. Consumption of public goods by tourists incurs costs in tourism destinations,
e.g. for tourist safety, road maintenance, waste disposal, etc. If the costs incurred were
not financed from visitors' taxes, they would have to be paid by residents.; From this
point of view, the taxation of the consumption of public goods by visitors is fair 2.
In addition, specific taxes may be used3 e.g. for job creation, support for destination
development, public investment and infrastructure development to mitigate the impact of tourism in sensitive areas. It should be also taken into account that tax increases affect the competitiveness of tourism service providers4. Goeldner and Ritchie
consider the rationality of introducing specific taxes for tourists to be questionable,
and state that the influence of tourists that the collection of general taxes from both
tourists and residents is growing5.
In the Slovak Republic providers of goods and services in tourism are taxed by
several taxes 6. It is not only direct taxes (income tax), but especially indirect taxes
(VAT, local taxes), which are part of the price of goods and services and affect the market situation, and thus the volume of income of providers of goods and services. Visitors in tourism pay an indirect value added tax, which is part of the price of goods and
services, accommodation tax and various fees associated with entering the state, e.g.
visa fees, airport fees or customs duties, entry tax. Tax revenues flow either into the
state budget (VAT, CIT, PIT, visa and airport fees, customs duties), or local taxes are the
revenue for budgets of local municipalities. Local taxes include e.g. tax on accommodation, tax on real estate (buildings and structures), tax on motor vehicle used for business, tax on the use of public space (e.g. sales booth), local waste tax.
The accommodation tax in the Slovak Republic has been applied since accession to
the EU, in 1994. Previously, a spa and recreation fee was collected, which was intended
for re-use in tourism. It originated in Austria and Hungary as a spa tax (ger. Kurtaxe)7.
The difference between a tax and a fee is that the tax is a mandatory, statutory payment that flows into state or local budgets without the payer receiving a direct

P. Ponjan, N. Thirawat, Impact of Thailnd´storuism tax cut: ACGE analysis, “Annals of tourism
research” 2016, 61 (8), pp. 45-62; L. Marmul et al., Financial and Taxation Aspects of Tourism Activities Development, “International Journal o Management“ 2020, 11 (3), pp. 287-293.
2
M. Hornok, Potenciál dane za ubytovanie na Slovensku, „Ekonomická revue cestovného ruchu”
2019, roč. 52, č. 2, s. 78-90.
3
OECD. Taxation and Tourism, “Tourism Trends and Policies” 2014, pp. 71-97; J. L. Duráh-Román, P. J. Cárenas-García, J. I. Pulido-Fernández, Taxation of tourism activities: A review of the top
560 tourism destinations, “Revista de economia mundial” 2020, 55, pp. 49-78.
4
Bratić V., Bejaković P., Devćic A., Tax system as a actor of tourism competitiveness: The case of
Croatia, In XI International conference Service sector in terms of changing environment, “Procedia – Social and Behavioral Sciences” 2012, 44, pp. 250-257.
5
Goeldner Ch. R., Ritchie J. R. B., Cestovní ruch. Princípy, příklady, trendy, Brno 2014, s. 545.
6
Gúčik M., Cestovný ruch v ekonomike a spoločnosti, Bratislava 2020, s. 456.
7
Charvát J., Die Kurtaxe, Praha 1967, s. 168.
1
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consideration 8. The fee has a purpose, e.g. the waste fee (environmental fee) is a source
of covering the costs of waste collection, sorting and treatment.
In the Slovak Republic accommodation taxis paid by the tourist for temporary
accommodation in the accommodation facility (hotel, motel, botel, hostel, boarding
house, apartment house, spa house, cottage, building for individual recreation, bungalow, camping, minicamp, family house, apartment in an apartment house, in a family
house or in a building serving multiple purposes) (Act no. 584/2004 Coll.). The tax rate
per person/night is determined by the municipality in a generally regulation.
The application of the accommodation tax is appropriate in regions with a high
concentration of accommodation facilities and their capacity. In practice, there is also
a tax exemption, e.g. person under 18 years of age, holder of a disability card and
accompanying person, person in material need, according to the category of accommodation facility, according to location). In attractive destinations, the tax rate is
usually higher, e. g. country city Žilina € 2,00, Bratislava € 1,70, Nitra and Košice € 1,50,
Banská Bystrica and Trenčín € 1,00, Prešov € 0,66 and Trnava € 0,66 – 0,33 (General
regulations of county cities, 2021).
The accommodation tax has an impact on the revenues of accommodation facilities. If they are a major employers in the region, they may have an impact on the
reduction of the tax rate. With the aim to increase the visitors´ interest about tourism
destination, tax cancellation is also possible. However, the receipts of the accommodation tax is an important indicator for the granting of a state subsidy for destination
management organizations to support the development of tourism under Tourism
Support Act no. 92/2010 Coll. on the promotion of tourism, as amended.

Aim a material
The aim of the study is to examine the impact of the accommodation tax on the
revenues of budgets of local municipalities and the impact of subsidy to support the
development of tourism.
The research is based on secondary data based on accommodation statistics in the
Slovak Republic, state subsidies to support tourism we obtained from the databases of
the Statistical Office of the Slovak Republic, Ministry of Finance of the Slovak Republic,
Ministry of Transport and Construction of the Slovak Republic, generally binding
regulations of selected municipalities, local budgets and their published annual reports. The revenue was obtained from the accommodation tax from the end-of-year
financial statements of FIN 1-12 municipalities for the years 2012 to 2020. These data
were processed by selected statistical methods and interpreted graphically.

8

Schultzová A. et.al., Daňovníctvo. Daňová teória a politika, Bratislava 2011, s. 260.
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Research findings
Following the aim of the study, we analyze the revenues of the accommodation tax
in 2019 in the regions, in selected districts and destinations, and especially in terms of
its impact on state support for tourism in the regions.

T a x on a c c ommoda ti on i n reg i ons in 2019
Accommodation tax in 2019 exceeded 16,2 mil. €, of which the most feel on the
Bratislava region accounted for up to 31,6%, the Žilina region 16,3% and the Prešov
region 14,1% and other regions accounted for only 38%. In the Košice region, the revenue of accommodation tax is the lowest, although in absolute comparison with the
Nitra region it was slightly higher (table 13.2).
Table 13.2. Revenue from accommodation tax by region in 2019
Region/Indicator

Tax revenue [€]

Tax share [%]

Tax per resident [€]

Banská Bystrica

1 505 724

9,3

2,34

Bratislava

5 123 337

31,6

7,61

Košice

911 178

5,6

1,14

Nitra

834 019

5,1

1,24

2 283 835

14,1

2,76
1,98

Prešov
Trenčín

1 157 763

7,1

Trnava

1 761 207

10,9

3,12

Žilina

2 648 237

16,3

3,83

Total

16 225 300

100,0

2,97

Source: Prepared on the basis of data from the Ministry of Finance of the Slovak Republic, 2021.

The average tax collected per resident was € 2,97. Higher revenue from tax per
resident was in the Bratislava region (€ 7,61), in the Žilina region (€ 3,83) and in the
Trnava region (€ 3,12). In only three regions was the tax revenue per resident lower
than € 2 (Trenčín, Nitra and Košice region). This is a consequence of the regional
disproportion in the collection of accommodation tax and requires the need for
a different approach to accommodation tax.
Based on a comparison of selected regions, we can say that the Žilina region does
not use sufficiently its tax potential (table 13.3), where the accommodation tax is 2,6%
of the price for temporary accommodation services. In the Bratislava region, this share
is up to 3,9%. At the same time, in terms of average revenues (€ 85,890), the Žilina
region has the smallest accommodation facilities that are more sensitive to changes in
the tax burden (table 13.3).

— 165 —

Table 13.3. Tax average, attendance and structure of accommodation facilities in selected

regions
Indicator/Region

Bratislava

Žilina

Accommodation tax revenue [€]

5 123 337

2 648 237

2 283 835

1 157 763

Number of overnight stays

3 278 025

3 633 294

3 380 394

1 584 442

Average tax rate [€]

1,56

0,73

0,68

0,73

Average price for accommodation [€]

40

28

23

22

3,90

2,60

2,92

3,32

Share of tax in the prices [%]
Number of accommodation facilities
Tax per facility [€]
Revenues per facility in [€]
Average number of overnight stays

Prešov

Trenčín

393

1 168

856

327

13 036

2 267

2 668

3 541

329 762

85 890

106 242

108 528

2,1

2,8

3,1

3,8

Source: Prepared on the basis of data from the Statistical Office of the Slovak Republic, Ministry of
Finance of the Slovak Republic, 2021.

Imp a c t of a cc ommoda tion ta x on loc a l budg ets
(munic ip a lities ) in 201 9
There are 79 districts in the Slovak Republic, in which only 13 districts have an
average of accommodation tax per resident higher than the Slovak average (€ 2,97) and
at the same time they account for up to 69% of the tax. According to the accommodation tax revenue per resident, we divided the districts into four categories: more than
€ 1, € 2, € 3 and € 10 per resident (figure 13.1).

Figure 13.1. Revenue from accommodation tax in districts in 2019
Source: Prepared on the basis of data from the Ministry of Finance of the Slovak Republic, 2021.
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More than € 10 of accommodation tax per resident was achieved in 6 districts and
up to mil. 9 € (55%) of total tax revenue. Regional differences were manifested in 36
districts (75,6%), where the tax revenue was lower than one € per resident and only
€ 780 thousand were collected in them (4,8%) of the total tax revenue. There are also
significant differences in individual districts. E.g. in the Krupina district, up to 99% of
the tax revenue falls on the spa town of Dudince, in the Piešťany district, 98% is collected in the spa town and in the Turčianske Teplice district, up to 97% of the tax revenue falls on the spa town.
The smallest revenue tax are in the eastern and in the southern districts of the
Slovak Republic. Lower yields are also in the northern districts of Čadca, Námestovo,
Bytča and Kysucké Nové Mesto. These districts have an interesting primary offer of
tourism, but there is a lack of better infrastructure and the offer of tourism services.
A more even distribution of tax revenue is e.g. in the district of Liptovský Mikuláš,
which is located in the Liptov region of tourism (Regionalization of Tourism, 2005)
of international importance (table 13.4). There are 56 municipalities in the district, of
which 9 have a more significant revenue from the accommodation tax and make up
94% of the tax revenue in the district. At the same time, three municipalities (Demänovská Dolina, Liptovský Mikuláš and Liptovský Ján) accounted for up to 79% of the tax
revenue in the district.
Table 13.4. Revenue of accommodation tax in the Liptovský Mikuláš district
Municipality/Indicator

Tax revenue
[€]

Tax share
[%]

Tax per
resident
[€]

Tax share/
income municipalities [%]

Demänovská Dolina

433 433,00

36,9

1 371,62

58,51

Liptovský Mikuláš

262 347,00

22,3

8,49

1,45

Liptovský Ján

237 641,60

20,2

217,22

22,02

Pribylina

69 508,80

5,9

52,74

9,41

Malatíny

27 026,46

2,3

112,85

18,57

Liptovský Trnovec

23 958,17

2,0

43,48

9,15

Žiar

20 564,00

1,8

43,85

11,90

Vyšná Boca

17 762,00

1,5

177,62

15,54

Pavčina Lehota

12 828,00

1,1

32,64

7,21

Ostatné obce (47)
Lipt. Mikuláš district

70 287,96

6,0

1,91

0,45

1 175 356,99

100,0

16,29

3,19

Source: Prepared on the basis of data from the Ministry of Finance of the Slovak Republic, 2021.

The revenue of the accommodation tax does not provide a realistic picture of the
impact of tourism on the local economy, but the share of the revenue from the
accommodation tax in the global tax revenue of the local budget (municipality) speaks
for itself. For example, in the municipality of Demänovská Dolina, the accommodation
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tax accounted for 58,51% of the local budget's tax revenues, as did the municipalities of
Liptovský Ján (22,02%) and Malatíny (18,57%). On the other hand, the city of Liptovský
Mikuláš had the second highest revenue of accommodation tax in the district, which
contributes only 1,45% to the tax revenue of the local budget.
In terms of the share of revenue from the accommodation tax, tourism in the
Liptovský Mikuláš district is concentrated in several important municipalities. There
are no other municipalities in their vicinity that would benefit from tourism. An example is the municipality of Pribylina with more than 9,41% share of the accommodation
tax in the tax revenue of the local budget, while in neighboring municipalities this
share does not reach even one percent. It is similar in the municipality of Malatíny,
Liptovský Trnovec and Liptovský Ján. Only the municipality of Pavčina Lehota has
a partial benefit from the proximity of Demänovská Dolina as a tourist destination.
We believe that the diversification of the secondary offer will help to make the tourism offer more attractive and attract visitors who prefer a quieter holiday, and at the
same time are willing to come from another municipality for the offer. In the district of
Liptovský Mikuláš, the distances are in units of kilometers, this creates a space for
networking supply and building a more comprehensive tourism product.

T he i mp orta nc e of the a c c ommoda ti on ta x in te rms
of touris m s up p ort
As the collected accommodation tax cannot be used directly to support tourism,
according to the Tourism Support Act no. 91/2010 Coll. is important for determining
the amount of state subsidies to support tourism.
The law defines the accommodation tax as a condition for granting a state subsidy
to destination management organizations. The subsidy may reach 90% of the amount
of the collected accommodation tax in member municipalities associated in the regional tourism organization in the previous budget year. The state subsidy was an
incentive for the facilities of regional tourism organizations in the Slovak Republic,
regardless of the existing sources of tourism in the territory and regions defined in the
Regionalization of Tourism in the Slovak Republic from 20059.
The first subsidies were provided in 2012 in the amount of 3,3 mil. €. By 2020, the
state subsidy increased to 7,5 mil. EUR. While the subsidy for one accommodated tourist in 2012 was 0,87 €, in 2019 it was already one €. In 2020, the amount of the subsidy
was derived from the accommodation tax revenue in 2019 and was 2,35 € per
accommodated tourist, and so did not react to the decrease in accommodated tourists
caused by the COVID-19 pandemic (table 13.5).
A comparison of the revenue from the accommodation tax for the previous year
and the state subsidy provided indicates an untapped potential for the use of tourism
support (table 13.6).

9

Gúčik M., Cestovný ruch… .
— 168 —

Table 13.5. Subsidy and number of accommodated tourists in accommodation facilities in 2012-

2020
Subsidy/tourist
[€]

Subsidy [€]

Accommodated
tourists

2012

3 281 302

3 774 062

0,87

2014

3 707 589

3 727 710

0,99

2016

4 352 259

5 023 629

0,87

2018

5 669 956

5 596 407

1,01

2019

6 408 882

6 432 934

1,00

2020

7 544 616

3 210 007

2,35

Year/Indicator

Source: Prepared on the basis of data from the Ministry of Transport and Construction of the
Slovak Republic, the Statistical Office of the Slovak Republic, 2021.
Table 13.6. Utilization of the potential of the state subsidy to tourism support
Year/Indicator

Subsidy [€]

Accommodation tax [€]

Potential utilization [%]

2011

-

8 300 951

-

2012

3 281 302

-

39,5

2017

-

14 529 816

-

2018

5 669 956

15 011 918

39,0

2019

6 408 882

16 225 300

42,7

2020

7 544 616

11 089 894

46,5

Source: Prepared on the basis of data from the Ministry of Transport and Construction of the Slovak
Republic, the Ministry of Finance of the Slovak Republic, 2021.

Until 2018, a subsidy of 40% of the accommodation tax average in the previous year
was provided. A positive change occurred in 2020, when this share rose to 46,5%.
However, there is a reserve in the use of state subsidies, namely the higher involvement of municipalities with non-zero revenue from the accommodation tax in tourism
organizations.
The use of the state subsidy is purposeful and connected with the main subject of
activity of the organization (except wage costs), especially for marketing and promotion, creation and support of tourism products, tourist information centre, creation
and operation of reservation system, tourism infrastructure (except accommodation
facilities), application of the service quality system, educational activities to improve
and develop tourism in destinations, etc.
The Tourism Support Act no. 91/2010 Coll. does not compensate for regional
disparities in the sense of the Tourism Development Strategy until 2020, but deepens
them10. Due to the fact that the amount of the subsidy depends on the revenue from
10
Gúčik M., Marciš M., Pobytový cestovný ruch na Slovensku v pokrízovom období, „Ekonomická
revue cestovného ruchu” 2017, roč. 50, č. 1, s. 4-16.
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the accommodation tax. Such a principle of allocating subsidies from the state budget
supports tourism in developed regions, but not in regions that would need such support to develop supply and contribute to the social and economic development of the
region11. Due to the COVID-19 pandemic, the number of accommodated tourists decreased by 50%, the number of overnight stays by 45% and the accommodation tax
collected by 32% in 2020, which means that there will also be a decrease in the state
subsidy to support tourism.

Conclusion
The aim of the study was to examine the impact of the accommodation tax on the
revenues of budgets of local municipalities and on the state subsidy to support the
development of tourism. In this context, we seek to answer the three problems.
The rate of accommodation tax is set for overnight stays based on the decision of
the self-governing body of the municipality. The impact of the accommodation tax depends on the number of visitors and the number of overnight stays in the accommodation facilities. The highest tax revenue is in Bratislava, Žilina and Prešov regions, which
accounted for up to 72% of revenue. While the average revenue per accommodation
tax per resident was € 2,97, higher revenue was achieved only in the Bratislava, Žilina
and Trnava regions.
Of the 79 districts in the Slovak Republic, only 13 have an average accommodations
tax per resident higher than the Slovak average (€ 2,97) and make up 69% of average
for accommodation tax in the Slovak Republic. More than 10 € tax per resident was
achieved by 6 districts, t. j. 55% of tax revenues in the Slovak Republic. The lowest
average of accommodation tax in the eastern, southern and some northern districts,
despite the fact that there are attractive for tourism, but they lack tourism infrastructure and the provision of quality services.
As the accommodation tax cannot be used directly to support tourism, there is
a law in the Slovak Republic no. 91/2010 Coll., according to which a state subsidy can
be granted to destination management organizations depending on the accommodation tax collected in associated member municipalities. The state subsidy was provided
for the first time in 2012 and was € 0,87 per tourist accommodated, and in 2020 it
reached € 2,35. The Tourism Support Act supports developed of tourism regions, thereby deepening and not compensating the regional disparities in tourism development.
In order for a specific accommodation tax to contribute to the development of
tourism regions, it is necessary for municipalities to be involved in the provision of
services to tourists and to become members of destination management organizations
in the region. At the same time, it is necessary to change the principles of the state
subsidy to support tourism so that the subsidy contributes to the levelling of regional

11
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disparities in the development of tourism and thus to the social and economic development of regions.
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Rozdział 3

Elementy przedsiębiorczości
na obszarach przyrodniczo cennych
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Elements of entrepreneurship
in naturally valuable areas
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Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie

14. Ekotrendy oraz metody
zarządzania w usługach
gastronomicznych
w okresie pandemii
Ecotrends and management methods in catering services
during the pandemic
STRESZCZENIE: Gastronomia jest ściśle związana z turystyką i podobnie jak cały przemysł turystyczny przeżywa obecnie głęboki kryzys, przy czym w tym trudnym okresie pandemii radzi sobie
całkiem nieźle i zaspokaja potrzeby klientów. Celem niniejszego opracowania było przedstawienie aktualnych ekotrendów panujących w branży gastronomicznej oraz ich roli w zmniejszeniu
zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, na przykładzie funkcjonowania kawiarni wybranej sieci
“Organic Coffee & more” z siedzibą w Warszawie. Współczesne ekologiczne rozwiązania w gastronomii, a szczególnie w popularnych w ostatnich dekadach kawiarniach, mogą w znacznej
mierze zwiększyć poziom edukacji i świadomości ekologicznej konsumentów, a także zmotywować inne lokale tej branży do promowania rozwiązań technologicznych zgodnych z zasadami
ekorozwoju. W opracowaniu przedstawiono również metody zarządzania i funkcjonowania
gastronomii w okresie pandemii oraz zachowania konsumenckie w aspekcie wzrostu zainteresowania ekożywnością.
SŁOWA KLUCZOWE: ekotrendy, gastronomia, zarządzanie, pandemia
SUMMARY: Gastronomy is closely related to tourism and like the entire tourism industry, it is
currently experiencing a deep crisis, while in this difficult period of the pandemic it is doing quite
well and satisfies the needs of customers. The aim of this study was to present the current ecotrends in the catering industry and their role in reducing threats to the natural environment,
based on the example of the operation of cafes in the selected “Organic Coffee & more” chain
based in Warsaw. Modern ecological solutions in gastronomy, especially in coffee shops popular
in recent decades, can significantly increase the level of education and environmental awareness of their consumers, as well as motivate other businesses in this industry to promote
technological solutions according to the principles of sustainable development. The study also
presents methods of managing and functioning of gastronomy in the period of the pandemic and
consumer behavior in terms of increasing interest in ecofood.
KEYWORDS: ecotrends, gastronomy, management, pandemic
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Wstęp
W XXI wieku, w dobie globalnych i lokalnych problemów środowiskowych, katastrof ekologicznych, zmniejszania się bioróżnorodności na Ziemi, zrównoważony rozwój wydaje się koniecznością1. Prawidłowość ta dotyczy również tej ważnej gałęzi
gospodarki, jaką jest turystyka, stąd pojawienie się nowych alternatywnych jej form, na
przykład ekoturystyki czy wdrażanie ekotrendów w usługach gastronomicznych 2 .
Przykładowo są to rozwiązania z zakresu odpowiedzialnego gospodarowania wodą,
energią elektryczną oraz dotyczące minimalizacji odpadów, jak również wykorzystywania odnawialnych źródeł energii3.
Współczesna cywilizacja wkroczyła w nowy etap rozwoju, którego cechą charakterystyczną jest kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, polegające na
zdobyciu wiedzy i zrozumieniu zagrożeń antropogennych, wzajemnych relacji między
człowiekiem a przyrodą, a przede wszystkim w podejmowaniu działań i współuczestniczeniu w ochronie środowiska naturalnego 4 . Edukacja ekologiczna, zwłaszcza
w obecnych czasach, jest bardzo ważna, ponieważ pozwala uświadomić społeczeństwu
wagę zagrożeń wynikających z nadmiernej dewastacji środowiska spowodowanej nierzadko rabunkową działalnością człowieka. Obecnie w Polsce widoczny jest wzrost
poziomu właściwych działań i postaw społecznych w odniesieniu do środowiska naturalnego. Należy podkreślić, że Polacy w coraz większym stopniu dostrzegają wpływ
własnego postępowania na jakość środowiska5. Prowadzone w Polsce badania jednoznacznie wskazują, iż zdecydowanie maleje grupa osób reprezentujących postawę tzw.
ekologicznej obojętności na korzyść wzrostu liczby osób o poglądach jednoznacznie
ekologicznych 6 . Zainteresowanie problematyką ochrony przyrody oraz wpływem
działalności człowieka na środowisko staje się widoczne w różnych branżach polskiej
gospodarki7. Stanowisko to wynika z nieracjonalnego i często wszechstronnego wykorzystywania przez człowieka zasobów środowiska przyrodniczego na potrzeby produkcji dóbr materialnych oraz usług, co skutkuje dewastacją i degradacją środowiska.

1
J. Krupa, Działania proekologiczne w turystyce szansą na jej zrównoważony rozwój, „Zeszyty
Naukowe. Turystyka i Rekreacja” 2014, z. 13(1), s. 5-23.
2
J. Krupa, K. Krupa, Działania proekologiczne czynnikiem konkurencyjności w sektorze usług
[w:] Innowacje ekologiczne w rozwoju społeczno-gospodarczym, red. L. Woźniak, J. Krupa, J. Grzesik, Rzeszów 2006, s. 115-132.
3
J. Krupa, B. Dec, Proekologiczne działania w usługach turystycznych [w:] Ochrona środowiska
w aspekcie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego Pogórza Dynowskiego, red. J. Krupa,
T. Soliński, Dynów 2012, s. 15-33.
4
D. Zaręba, Ekoturystyka, Warszawa 2008, s. 31.
5
L. Kłos, Świadomość ekologiczna Polaków – przegląd badań, „Studia i Prace Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania” 2015, t. 2, nr 42, s. 35-44.
6
I. Cichocka, J. Krupa, A. Mantaj, Zachowania proekologiczne mieszkańców Polski w świetle
badania sondażowego, „Handel Wewnętrzny” 2018, t. 1, nr 6(377), s. 121-139.
7
A. Kłos, Proekologiczne rozwiązania w obiektach hotelarskich, „Zeszyty Naukowe. Turystyka
i Rekreacja” 2013, z. 11(1), s. 147-163.
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Zasady zrównoważonego rozwoju na stałe, choć dość wolno, wpisują się w życie
każdego człowieka, począwszy od podstawowych czynności, jakimi są codzienne zakupy, przez zagospodarowanie czasu wolnego, skończywszy na przebywaniu w zakładzie pracy8. Coraz częściej i więcej mówi się o tym w mediach, podając przykłady krajów wysoko rozwiniętych oraz wskazując na prowadzone akcje edukacyjne przez
wszelkiego rodzaju instytucje pozarządowe. Taka sytuacja stymuluje większe zainteresowanie ochroną środowiska wśród samych konsumentów wyrobów i usług oraz
usługodawców z różnych branż gospodarki.
Istotną rolę w kształtowaniu właściwej świadomości społeczeństwa pełnią media.
Współcześnie stały się źródłem wielu informacji i orędownikiem, nie tylko prozdrowotnego stylu życia oraz ważnym sprzymierzeńcem w walce o poprawę kondycji zdrowotnej społeczeństwa, ale także promotorem proekologicznego stylu życia. Mają one także
ogromny wpływ na kształtowanie osobowości odbiorców oraz ich percepcję otaczającego świata. Zatem edukacja i promocja zdrowia w mediach oraz proekologiczne
wzorce zachowań stanowią ważne ogniwo kształtowania postaw społeczeństwa, a ich
skuteczność w zakresie ochrony zdrowia oraz środowiska naturalnego zwiększa się
dzięki sile oddziaływania środków komunikacji społecznej9.
Świadomość Polaków dotycząca zdrowej żywności rośnie w dość szybkim tempie,
zwłaszcza jest to zauważalne w okresie zagrożenia epidemicznego i dbania o odporność organizmu. Wielu klientów, którzy reagują na słowo „organic” w nazwie kawiarni
jest świadomych, jakie miejsce odwiedzają. Jeszcze więcej jest takich, którzy wykazują
większe zainteresowanie metodami produkcji oraz wartością odżywczą żywności
ekologicznej.
W każdej z dziedzin naszych aktywności istnieje konieczność dostosowywania się
do nowych okoliczności i na naszych oczach dokonują się transformacje całych branż
w gospodarce. Globalny zasięg pandemii sprawia, że w pewnym stopniu zacierają się
lokalne różnice, a konsumenci na całym świecie doświadczają społecznej izolacji
i niepewności jutra10.
W turystyce światowej pojawiła się nowa generacja turystów, zwracających szczególną uwagę na aspekt ekologiczny w ocenie atrakcyjności turystycznej obszaru. Jak
podają Mroczka i Sacha, „zjawisko to jest wynikiem wzrostu świadomości ekologicznej
o skali zagrożeń życia i jakości wypoczynku w miejscu zamieszkania i pobytów turystycznych” 11.
Gastronomia jest ściśle związana z turystyką, która w okresie pandemii przeżywa
głęboki kryzys i będzie musiała poczekać, aż ludzie na nowo zaczną podróżować.
Ibidem, s. 147-163.
A. Mantaj, J. Krupa, Ł. Stokłosa, Wpływ mediów na zachowania prozdrowotne [w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych
oraz rozwoju turystyki, red. J. Krupa, K. Szpara, Dynów 2020, s. 175-187.
10
https://ccnews.pl/2021/01/11/raport-doswiadczenia-klientow-w-nowej-rzeczywistosci/
[dostęp: 21.05.2021].
11
A. Mroczka, S. Sacha, Czynnik ekologiczny w kształtowaniu jakości produktu turystycznego,
„Folia Turistica” 2000, nr 9, s. 20.
8
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Branża gastronomiczna jest w fazie dynamicznych zmian – zmienia się układ sił na
rynku, zmieniają preferencje konsumentów. Kluczowe trendy, które obecnie wyznaczają kierunki rozwoju firm gastronomicznych, to: konsolidacja, fit-vege-eko, dostawa
do klienta oraz mobilność12. Zauważa się coraz większą liczbę mobilnych punktów
gastronomicznych na mapie Polski. Przyczepa gastronomiczna, mobilny kontener,
specjalny wózek lub rower to formaty, które bardzo szybko można uruchomić, a także
przenieść w inne miejsce, by podążać za klientem.
Celem opracowania jest przedstawienie w zarysie aktualnych ekotrendów w branży
gastronomicznej, z uwzględnieniem działań w okresie pandemii. Jako obiekt badania
wybrano sieć kawiarni “Organic Coffee & more” działających na terenie Warszawy.
Ich funkcjonowanie jest dobrym przykładem skupienia się na zagadnieniach związanych z ochroną środowiska oraz zdrowiem klienta. Po dokonaniu charakterystyki firmy
i jej oferty, przeprowadzono ocenę jej podejścia do panujących trendów i prognozę
rozwoju ekotrendów w punktach gastronomicznych. Przedstawiono analizę SWOT
wybranego obiektu gastronomicznego, która odzwierciedla uwarunkowania, praktycznie wszystkich, 4 kawiarni działających w Warszawie w ramach sieci “Organic Coffee &
more”. Badania prowadzono od sierpnia do października 2019 roku, czyli pół roku
przed pojawieniem się w Polsce zagrożenia wirusem COVID-19.

Ekotrendy w lokalach gastronomicznych
Ekologia nie jest aktualnie traktowana wyłącznie jako chwilowa moda i sposób na
spełnienie oczekiwań klientów, lecz jako krok w stronę rozwiązania globalnych problemów związanych, na przykład z zanieczyszczeniem powietrza i wód czy zmianami
klimatycznymi13. Ekologia w lokalach gastronomicznych to nie tylko podążanie za trendami. Polski konsument jest coraz bardziej świadomy, oczekuje wyboru, coraz chętniej
sięga po potrawy bezmięsne, szuka zdrowych składników. Zwraca też uwagę na
rozwiązania technologiczne przyjazne środowisku. Obecnie zachowania konsumentów
są w dużej mierze uzależnione od wpływu kultury konsumpcji. Pozwala ona osadzić
człowieka w świecie tak zwanych wartości konsumpcyjnych. Klienci coraz częściej
zwracają uwagę na to, z czego wykonane są jednorazowe akcesoria do żywności oraz
na to, w jakich naczyniach zostaje podany ich posiłek. Nie liczy się jednak wyłącznie
wygląd tych przedmiotów, lecz ich możliwy wpływ na środowisko naturalne14.
Codzienne zachowania konsumentów, indywidualne lub zbiorowe, mają wpływ na
środowisko naturalne oraz jego stan. Formalne usankcjonowanie koncepcji zrównoważonego rozwoju pozwala kształtować właściwe postawy konsumenckie. Ważnym
https://www.dlahandlu.pl/gastronomia/cztery-kluczowe-trendy-w-branzy-gastronomicznej,85937.html[dostęp: 21.05.2021].
13
K. Stępniak, Eko-trendy w kawiarniach, https://www.horecanet.pl/eko-trendy-w-kawiarniach [dostęp: 12.05.2021].
14
https://agusto.pl/pl/blog/19_ekologia-w-gastronomii-eko-akcesoria-w-restauracji.html
[dostęp: 12.04.2021].
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czynnikiem jest rodzaj przekazów informacyjnych publikowanych w mediach15. Ekologizacja konsumpcji przejawia się w odpowiedzialnym podejściu do zakupów i poszukiwaniu informacji, krytycznym stosunkiem do oferty rynkowej, ograniczaniu zakupów
do niezbędnego poziomu, analizowaniu własnych wydatków, pozbywaniu się rzeczy
niepotrzebnych przez przekazywanie ich do dalszego przerobienia lub użytkowania
oraz zwracaniu uwagi na postępowania przedsiębiorstw w zakresie polityki ochrony
środowiska16. Dokonywanie świadomych wyborów konsumenckich wymaga przede
wszystkim gruntowej wiedzy, która jest podstawą do tego, by zmieniać złe przyzwyczajenia.
Czołowe sieci gastronomiczne wycofują ze swoich lokali plastikowe słomki, sztućce
i naczynia, zastępując je produktami biodegradowalnymi. Poszerzają też menu, w którym można znaleźć coraz więcej propozycji dla wegan, osób rezygnujących z glutenu
czy dbających o linię. Nie dziwi więc fakt, że również w branży gastronomicznej silnie
zaznaczają się proekologiczne praktyki.
Jednym z największych wyzwań dla właścicieli restauracji, barów, kawiarni i firm
cateringowych jest potrzeba ograniczenia oraz zastąpienia jednorazowych produktów
z tworzyw sztucznych wykonanych z surowców, niepoddających się recyklingowi,
zgodnie z przyjętą w UE dyrektywą plastikową, która powinna wejść w życie 3 lipca
2021 roku17. Wprowadzane zalecenia i zakazy mają docelowo zwiększyć odpowiedzialność konsumentów za ochronę środowiska. Przepisy dyrektywy zakładają redukcję
produkcji i wykorzystania plastiku, a co za tym idzie ochronę środowiska naturalnego.
W dłuższej perspektywie czasowej powinny zachęcać do przejścia na opakowania
wielorazowego użytku oraz podniesienia wskaźników odbioru i recyklingu odpadów,
a także wprowadzania systemów rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
Wśród produktów, których nie można wytwarzać i wprowadzać do obrotu od
3 lipca 2021 roku są, między innymi: sztućce (w tym widelce, noże, łyżki i pałeczki),
mieszadełka do napojów, słomki, talerze, pojemniki i opakowania na żywność z polistyrenu ekspandowanego (w tym kubki do napojów), a także wszelkie naczynia i pojemniki
oksydegradowalne.
Od kilku lat obserwuje się wzmożone zainteresowanie producentów tworzywami
alternatywnymi. Polscy producenci zaproponowali, między innymi: jednorazowe talerze wykonane z otrąb owsianych, pojemniki z pulpy trzcinowej, z włókna bambusowego, liści bananowca, włókien konopi indyjskich – wszystkie nadające się do kompostowania lub przetwarzania wraz z bioodpadami18. W przypadku sztućców i słomek
B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, Warszawa 2007, s. 61.
L. Mańkowska-Wróbel, Ekologiczne uwarunkowania zachowań konsumentów, „Handel Wewnętrzny” 2014, nr 1(354), s. 144.
17
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszania wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, Dz. U.
L 155 z 12.6.2019, s. 1-19. W listopadzie 2021 roku trwało jeszcze procedowanie propozycji ustawy
implementującej dyrektywę do polskiego porządku prawnego; L. Osęka, Plastikowa dyrektywa,
„Food Service” 2021, nr 2, s. 82-84.
18
L. Osęka, Plastikowa dyrektywa… s. 82-84.
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producenci wprowadzają na rynek wyroby wykonane z drewna, żywicy łączonej z otrębami i włóknami roślinnymi oraz z wyroby z pulpy papierowej. Oprócz opakowań
typowo ekologicznych w dalszym ciągu będą dostępne te, które nadają się do recyklingu, a wykonane są z materiałów tradycyjnych.
Jednocześnie perspektywa sprzedaży posiłków na wynos i w dowozie doprowadziła do zwiększenia kosztów opakowań jednorazowych firm gastronomicznych, które
są albo doliczane do zamówienia, albo ukryte w cenie dania. Wiele firm oferujących
catering dietetyczny postawiło na opakowania wielorazowego użytku, które są niejako
dzierżawione odbiorcom, ale wymagają zakupu sprzętu do czyszczenia i dezynfekcji.
Kawiarnie promują wykorzystanie kubków wielorazowych, których jednak zgodnie
z obowiązującymi przepisami, nie można przenieść do sfery czystej.
Choć plastik nie zniknie z dnia na dzień, można z powodzeniem ograniczyć jego
używanie w lokalach gastronomicznych. Dbanie o przyrodę warto zacząć od małych
gestów, takich jak zamiana słomek plastikowych na papierowe lub metalowe wielokrotnego użytku. Ponadto istnieje pilna potrzeba objęcia jak najszerszej grupy społeczeństwa działalnością edukacyjną w zakresie oddziaływania wszelkiego rodzaju opakowań
na środowisko naturalne, z uwagi na ich znaczący udział w odpadach komunalnych19.

Gastronomia w okresie pandemii
Przez lata zwiększano tempo życia i konsumpcję, aż nagle nastąpiło wielkie zatrzymanie. Predykcje dotyczące trendów ekonomicznych, stylu życia, sposobów dysponowania czasem i pieniędzmi musiały ulec znaczącej korekcie. Pandemia COVID-19
bardzo mocno wpłynęła na otaczającą nas rzeczywistość. Z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa rządy państw wprowadziły ograniczenia dotyczące wielu sektorów
rynku, w tym także gastronomii. Pierwszy lockdown w Polsce rozpoczął się w połowie
marca 2020 roku i trwał około dwóch miesięcy. Kolejny ogłoszono pod koniec
października 2020 roku i trwał do wiosny 2021 roku. W obu przypadkach wprowadzone
zostały restrykcje zabraniające gościom konsumpcji dań na miejscu w lokalu. Dopuszczalna była sprzedaż produktów wyłącznie na wynos, w dostawie lub z odbiorem
własnym. Wielu właścicieli restauracji, kawiarni i barów zostało zmuszonych do
gruntownego przemodelowania swego biznesu, aby dostosować się do nowej sytuacji20.
W obszarze rynku gastronomicznego prawdopodobnie dominować będą kuchnie
„w chmurze”, a branża znana z gościnności będzie musiała przestawić się na gościnność cyfrową. Niewątpliwie nowa sytuacja wymaga dużej kreatywności ze strony właścicieli zakładów gastronomicznych. Preferowanie marek lokalnych to jeden z najsilniej
widocznych obecnie trendów konsumenckich. Zauważa się, że konsumenci częściej niż
przed epidemią kupują produkty lokalnych i regionalnych producentów. Jest to
19
A. Mantaj, J. Krupa, B. Dec, Opakowania wielokrotnego użytku w zakupach artykułów żywnościowych [w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą… s. 207-221.
20
J. Konkel, Jak pandemia wpływa na wskaźniki biznesu gastronomicznego, „Food Service” 2021,
nr 2, s. 62-63.
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zapewne związane z poczuciem patriotyzmu, chęcią wspierania lokalnych firm, jak też
wiąże się z aspektem szukania bezpieczeństwa i poczucia swojskości.
Kuchnia „w chmurze” pozwala skupić się na opracowywaniu dań, które szczególnie
dobrze nadają się do dostawy. Pozwala to na optymalizację procesów – od zaopatrzenia, poprzez produkcję i dystrybucję, na zlokalizowanie produkcji dań blisko odbiorców,
na optymalizację kosztów, bo są to lokale bez sali i obsługi; składają się tylko z profesjonalnej kuchni. Ponadto pozwala to na lepszą obsługę klientów21.
Dla gastronomi czas pandemii to głównie walka o przetrwanie. Lato 2020 roku
pokazało, że ludzie mieli ogromną potrzebą chodzenia do restauracji, barów, kawiarni
po okresie pierwszego zamknięcia lokali gastronomicznych. Najważniejsza okazała się
szybka reakcja i ocena rzeczywistości przez działanie przede wszystkim na Facebooku
i Instagramie. Mimo że gastronomia została dotknięta poważnymi problemami w związku
z pandemią COVID-19, to radzi sobie z obsługą klientów znacznie lepiej niż inne branże.
Jest również wysoko oceniana przez konsumentów22. Pandemia sprawiła, że konsument
uważniej przygląda się temu, co znajduje się na jego talerzu. Dotarło do nas, że niemal
wszystkie choroby zakaźne pojawiające się w ciągu ostatniej dekady, jak: COVID-19,
SARS, czy MERS pochodziły od zwierząt i rozprzestrzeniały się, między innymi na
fermach przemysłowych. Globalne problemy wymagają zatem globalnych rozwiązań23.
W trakcie pandemii to właśnie restauracjom, barom i kawiarniom udało się stworzyć jedne z najlepszych relacji ze swoimi gośćmi, zapewniając bezpieczeństwo i szybką
dostawę. Zamówienia zostały przeniesione do Internetu, nastąpił wzrost sprzedaży
w segmencie delivery. Pandemia, według autorów Raportu KMPG24, doprowadziła do
wyłonienia nowego typu klienta, o innych niż dotychczas potrzebach i upodobaniach.
Dla konsumenta korzystającego z usług gastronomi liczyły się przede wszystkim:
zapewnienie bezpieczeństwa, zarówno w lokalach, jak i w dostawie, proste i szybkie
procedury reklamacyjne oraz szybka i terminowa dostawa. Nie bez znaczenia były
także: prosty i intuicyjny sposób zamawiania potraw oraz krótki czas oczekiwania przy
odbiorze własnym zamówień na wynos.
W przypadku biznesu gastronomicznego jego kreatywną grupą jest personel. To on
stanowi najsilniejszą „broń” w walce o ustanowienie nowego ładu i poradzenie sobie
w niecodziennej sytuacji. Trudna jest sytuacja pracowników gastronomii w czasie pandemii. Duża część straciła pracę, innym zostały „suche” etaty bez napiwków i premii,
jeszcze inni działają jak mogą w trybie „z dowozem” i „na wynos” oferując klientom
dania domowe i pizzę. Branża przeszła prawdziwą rewolucję i wiele firm stara się jak
może i walczy o przetrwanie. Problemy mają także słynne lokale, restauracje z trady-

O. Lazar, Wirtualne restauracje, „Food Service” 2020, nr 10, s. 51.
Raport KMPG International „Doświadczenia klientów nowej rzeczywistości”, 2020 https://
home.kpmg/pl/pl/home/events/2020/12/doswiadczenia-klientow-w-nowej-rzeczywistosci.
html [dostęp: 05.05.2021].
23
A. Wiencis, Kuluary veganuary, “Food Service” 2021, nr 2, s. 11.
24
Raport KMPG International… .
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cjami i tłumem klientów dotychczas. Prawdopodobnie gorzej mają się te, które serwowały luksusowe, dobrej jakości dania.
Zdecydowana większość zakładów gastronomicznych w okresie pandemii korzysta
z usług firm kurierskich. Jak powszechnie wiadomo jest to rozwiązanie, które ma wady
i zalety. Z jednej strony jest ono bardzo wygodne, bo zdejmuje z przedsiębiorstwa dużo
obowiązków związanych z zarządzaniem własnym kanałem dostaw oraz zwiększa
rozpoznawalność lokalu, przez obecność w aplikacjach i systemach do zamawiania
posiłków. Z drugiej strony firmy, które zajmują się realizacją dostaw, pobierają solidną
prowizję. W zależności od uzgodnionych warunków stanowi ona około 15-30% wartości
zamówienia, co przekłada się w znaczący sposób na wzrost kosztów, który ponosi lokal.
Jak się okazuje, w życiu ważne są pokora oraz umiejętność adaptacji i obserwacji
otaczającego nas świata. Ważne dla milionów ludzi stało się w 2020 roku dbanie o odporność, budowaną w dużej mierze przez zdrowsze i bardziej różnorodne odżywianie.
Wzrosło zainteresowanie dietą roślinną i prawdopodobnie jest to coś więcej niż czasowa
moda.
Zdaniem nielicznych ekspertów epidemia obnażyła w niektórych firmach wiele
niedociągnięć i brak profesjonalizmu, nie tylko w sferze przygotowywania czy serwisu
posiłków, ale także zarządzania biznesem gastronomicznym. W efekcie z gastroświata
zniknęły przypadkowe firmy wraz z pracownikami oraz zmieniły się też priorytety w tej
branży. W sytuacji walki o przetrwanie na dalszy plan zeszły ambicje i wybujałe ego,
a priorytetem stało się utrzymanie popytu na usługi. Nastąpiło równocześnie zaostrzenie procedur związanych z zasadami dobrej praktyki higienicznej, z korzyścią dla klientów i firmy.
Ważnym narzędziem łączącym klientów i obiekty gastronomiczne stała się interaktywna mapa lokali oferujących posiłki na wynos i w dostawie. To jedno z nielicznych
tego typu narzędzi obejmujących całą Polskę – łącznie na mapie można znaleźć ponad
1300 obiektów z różnych regionów kraju.
Oferta zakładów gastronomicznych, w tym kawiarni, po pierwsze musi być zróżnicowana, po drugie powinna się zmieniać. Każde miejsce z czasem zyskuje odpowiednią,
zależną od lokalizacji, liczbę stałych klientów. Ci przywiązują się do stałej oferty, ale też
oczekują, by co jakiś czas zaproponowano im coś nowego. Może być to sezonowe
ciasto, oryginalny syrop do kawy lub limitowane, na przykład jesienno-zimowe edycje
specjalnej herbaty.
Podstawą działalności kawiarni jest zróżnicowana oferta zmieniająca się zgodnie
z trendami rynkowymi. Z czasem każde nowe miejsce może liczyć na stałe grono klientów, na co w dużej mierze ma wpływ lokalizacja oraz oferta. W przypadku ekorendów
najważniejszym punktem powodzenia jest świadomość ekologiczna konsumentów. Bez
niej nie każdy zainteresowany skorzystaniem z oferty kawiarni zdecyduje się na kupno
danego produktu, który nierzadko ma cenę znacznie wyższą niż wyroby sprzedawane
w tradycyjnych kawiarniach.
Bariera wychodzenia z domu jest nadal widoczna. Hasło „Zostań w domu” na dobre
przekonało Polaków, stąd też właścicielom lokali gastronomicznych dość trudno bę— 181 —

dzie przekonać klientów do częstszego ich odwiedzania, a jeżeli nawet, to będzie to
możliwe głównie przez obniżanie cen. Kwestie zabezpieczeń, a także poszerzanie
oferty prawdopodobnie nie wpłyną na wzrost popytu na usługi, podobnie jak żadne
argumenty nie spowodują zmiany ich postawy w tym zakresie.
W wielu konsumentach, mimo zniesienia barier, pozostanie strach przed chorobą
i kontaktami z innymi ludźmi. Wielu odkryje w sobie talenty kulinarne i postanowi kontynuować nowe hobby pod własnym dachem, rezygnując z wyjścia do lokalu gastronomicznego.

Charakterystyka wybranej kawiarni z sieci
“Organic Coffee & more”
Kawiarnia „Organic Coffee & more” funkcjonująca w Śródmieściu Warszawy
(ul. Marszałkowska) jest stosunkowo młodym miejscem na „mapie” stołecznej gastronomii. Jest lokalem otwartym na podpowiedzi ze strony klientów, dotyczące kierunków
jego funkcjonowania. Zaraz po otwarciu pierwszej kawiarni „Organic Coffee & more”
menu szybko uzupełniono o produkty bezglutenowe, bez laktozy czy wegańskie,
ponieważ taka jest obecnie potrzeba rynku. Było to wyzwanie, ponieważ sporą trudność stanowiło znalezienie smacznych, ekologicznych, certyfikowanych i bezglutenowych produktów. Wiele rzeczy przygotowywano samodzielnie – zgodnie z podpowiedziami gości.
“Organic Coffee & more” to rozwijająca się sieć kawiarni z żywnością ekologiczną
oraz napojami (kawa, herbata, soki owocowo-warzywne i inne). Jej koncept odpowiada
na coraz bardziej zwiększającą się świadomość i chęć zdrowszego odżywiania wśród
konsumentów z Polski i całego świata. Firma została założona 18 października 2014
roku przez dwójkę przyjaciół – Ewelinę i Jamesa Hancock, właściciela firmy zarządzającej kawiarnią25. W tym samym roku firma otrzymała nagrodę za najlepszą kawę w Warszawie w głosowaniu internautów magazynu Example.pl26. Logo firmy przedstawia
rysunek 14.1.
Przedsiębiorstwo zakłada dalszy sieciowy rozwój. Oprócz Warszawy sieć “Organic
Coffee & more” działa również w takich miastach, jak: Kraków, Katowice, Lublin
i Poznań. W latach 2016-2021 otwarto łącznie dziewięć placówek, które cieszą się dużą
popularnością wśród osób zainteresowanych tematem zdrowego żywienia. Firma
działa na zasadzie franczyzy, co oznacza że poszczególne oddziały sieci ściśle ze sobą
współpracują. Na ścianach każdego z lokali “Organic Coffee & more” są umieszczone
firmowe plakaty z ważną i ciekawą informacją dla klientów na temat żywności
ekologicznej i rozwiązań sprzyjających zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska.

https://lubiepodroze.eu/pierwsze-takie-miejsce-w-polsce-organic-coffee-more/ [dostęp:
30.04.2021].
26
https://www.organiccoffee.pl/ [dostęp: 29.04.2021].
25
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Rysunek 14.1. Logo firmy “Organic Coffee & more”
Źródło: https://lubiepodroze.eu/organic-coffee-na-starym-miescie-w-warszawie-nowy-lokal/
[dostęp: 30.04.2021]

“Organic Coffee & more” posiada profile w mediach społecznościowych, które prowadzone są regularnie i zawierają przede wszystkim informacje o oferowanych przez
kawiarnię produktach27. Wszystkie są ekologiczne i posiadają certyfikat. Proponowany
jest klientom dość duży wybór mleka, oprócz standardowego świeżego ekologicznego
mleka pełnotłustego, można wypić kawę lub czekoladę z mlekiem krowim chudszym,
mlekiem sojowym, migdałowym, ryżowym, kozim lub bez laktozy. Napoje można
słodzić brązowym cukrem trzcinowym, miodem lub syropem z agawy. Kawiarnia
posiada również bogatą ofertę śniadaniową, lunchową oraz kanapkową.
Dla przykładu, opcja lunchowa zawiera takie pozycje, jak: tarta wegetariańska, tarta
z mięsem, krem z grzankami i prażonymi pestkami dyni, sałatka z pieczonymi warzywami i kuskusem, sałatka ze szpinakiem, gruszką i prosciutto lub winogronem, penne
ze szpinakiem i suszonymi pomidorami oraz makaron z wędzonym tofu, warzywami
i sosem orzechowym.
Oferta kawiarni jest bardzo przejrzysta, a jej dużym plusem jest oznaczenie
poszczególnych pozycji w menu za pomocą symboli, które wskazują produkty: wegeteriańskie, wegańskie, bez cukru, bez laktozy, bez pszenicy, bez glutenu. W informacji
znajduje się także pełna lista alergenów, a obsługa zwraca uwagę na zasygnalizowane
przez klienta nietolerancje oraz alergie pokarmowe, co niewątpliwie jest dużą zaletą.
Kawa oferowana w tej sieci kawiarni to arabika, która jest wypalana na specjalne
zamówienie firmy w najlepszej warszawskiej palarni kawy. Ziarna tej kawy pochodzą
z Indonezji oraz Etiopii, posiadają certyfikat Ekogwarancji, który zapewnia, że nie jest
ona modyfikowana genetycznie, a podczas jej produkcji nie zostały wykorzystane
związki chemiczne.

27

https://www.organiccoffee.pl/ [dostęp: 29.04.2021].
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Podstawowym produktem serwowanym w kawiarniach „Organic Coffee & more”
jest organiczna kawa, więc właściciele postanowili skupić się na ekologii w kontekście
właśnie tego produktu. Efektem ubocznym po spożyciu naturalnej parzonej kawy jest
odpad w postaci fusów. Każdy z klientów może po wypiciu kawy zabrać je ze sobą,
a ponadto otrzymuje gotowe przepisy pokazujące, w jaki sposób mogą one zostać
wykorzystane. Taki proces nazywa się zero waste (czyli zero odpadów). To styl życia,
zgodnie z którym człowiek stara się generować jak najmniej odpadów, a tym samym nie
zanieczyszczać środowiska. To cel etyczny, ekonomiczny i wizjonerski, który pomaga
ludziom naśladować zrównoważone naturalne cykle, w których wszystkie odrzucane
materiały mają stać się zasobami28.
W ramach tego procesu każda porcja fusów trafia do specjalnych słoiczków.
Właściciele sieci, wykorzystując swoją wiedzę w zakresie ekologii, przygotowali książeczkę, w której zawarte zostały przepisy, między innymi na: domowy peeling do ciała
z fusów, maska do ciała, maseczka do twarzy, odżywka do włosów, nawóz do roślin,
środek czyszczący garnki, odświeżacz powietrza, czy środek do czyszczenia mebli
o ciemnym kolorze. Słoiczki z fusami i książeczkami „Zero Waste” są dostępne bezpłatnie we wszystkich kawiarniach „Organic Coffee & more” w Warszawie. Co ważne, nie
trzeba być stałym bywalcem kawiarni, aby móc wykorzystywać ten odpad do dalszego
przetworzenia. Wystarczy, że po opróżnieniu słoiczka wróci się do punktu, a pracownicy z chęcią go napełnią.
W aktywnym wsparciu ruchu „Zero Waste”, od kwietnia 2019 roku polska sieć kawiarni również rozpoczęła współpracę z darmową aplikacją Foodsi. Aplikacja Foodsi
pomaga właścicielom lokali sprzedawać nadwyżki jedzenia do 70% taniej, przez docieranie do klientów dokładnie wtedy, kiedy tego potrzebują29. Dzięki intuicyjnej w obsłudze aplikacji, można dużo taniej nabyć żywność i gotowe dania, które w ciągu dnia nie
zostały zakupione w danym lokalu, co zapobiega marnotrawieniu żywności30. Poszanowanie żywności powinno być głównym przykazaniem dekalogu świadomego konsumenta.
Stosowane przez sieć rozwiązania ekologiczne z pewnością wyróżniają ją wśród
punktów gastronomicznych. Mało która kawiarnia decyduje się na tak mocne wspieranie ponownego wykorzystania odpadów, będących efektem produkcji swoich podstawowym dań czy potraw. Przez nieustanne promowanie takiego podejścia, bez wątpienia można przyjąć, że na podobne rozwiązania będą decydowały się inne kawiarnie,
chcące w ten sposób zachęcić swoich klientów do zdrowego i ekologicznego stylu
życia.
Analizę SWOT kawiarni sieci „Organic Coffee & more” funkcjonującej w Warszawie
w Śródmieściu przedstawiono w tabeli 14.1.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zero_Waste/ [dostęp: 29.04.2021].
https://www.foodsi.pl/ [dostęp: 04.05.2021].
30
J. Krupa, A. Mantaj, Ł. Stokłosa, Marnotrawstwo żywności w gospodarstwach domowych
[w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą…, s. 189-206.
28

29
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Tabela 14.1. Analiza SWOT wybranego obiektu
Mocne strony

Słabe strony

• dogodna lokalizacja kawiarni
• szybkość realizacji zamówień
• kulturalna obsługa klientów
• wysoki poziom oferowanych usług
• stosunkowo niskie ceny oferowanych produktów
• potwierdzenie jakości oferowanych produktów
• uznana marka

• dopiero rozwijająca się marka
• zbyt mała powierzchnia użytkowa lokalu
• ryzyko związane z próbą zmiany nawyków
u klientów
• mała siła przebicia na konkurencyjnym rynku
• obniżenie popytu na usługi gastronomiczne
w okresie pandemii

Szanse

Zagrożenia

• rosnące zainteresowanie firmą
• możliwość poszerzenia oferty o nowe usługi
• wysokie zdolności adaptacyjne do zmieniającej
się rzeczywistości
• wyróżniające się podejście do klienta
w odróżnieniu od konkurencji
• wzrost zainteresowania ze strony klientów
produktami wysokiej jakości, w tym żywności
ekologicznej
• coraz większy rynek docelowy

• wzmożona konkurencja pod kątem
ekologicznych rozwiązań
• stosunkowo małe zainteresowania takim
podejściem ze strony klientów
• zniechęcenie klientów wszechobecnym
nawoływaniem do zdrowego trybu życia
• pogorszenie się sytuacji finansowej klientów
• stosunkowo niska świadomość ekologiczna
społeczeństwa
• trudne do przewidzenia obostrzenia na rynku
usług gastronomicznych związane z pandemią

Źródło: opracowanie własne.

Należy zaznaczyć, że lokale gastronomiczne w ramach sieci „Organic Coffee &
more” wyróżniają się przede wszystkim dogodną lokalizacją w Warszawie, a w obecnej
sytuacji personel ustawicznie szuka rozwiązań w zakresie jak najlepszej organizacji
współpracy z klientem. Atutem w działalności kawiarni jest postawienie na najwyższą
jakość zdrowotną produktów, która potwierdzona jest certyfikatami, jak również wysokimi walorami smakowymi. Klienci, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z nową
marką mogą znaleźć pochlebne informacje w mediach społecznościowych czy w opinii
innych osób, które zdecydowały się skorzystać z usług kawiarni sieci “Organic Coffee
& more”. Sieć cały czas musi jednak poszerzać swoją powierzchnię użytkową przez
otwieranie nowych lokali w innych miastach Polski.
Mając na uwadze nadal stosunkowo małe zainteresowanie problematyką ekologii
w polskim społeczeństwie, właściciele sieci muszą wykazywać większe zaangażowanie
w promocji zdrowych nawyków żywieniowych i ekologicznej żywności oraz podejmować wiele działań, aby zaciekawić swoją ofertą jak największe grono konsumentów.
Sieć “Organic Coffee & more” swoich szans i możliwości dalszego rozwoju może
dopatrywać się przede wszystkim w aspekcie zwracania większej uwagi ze strony
władz samorządowych na problematykę z zakresu ekologii w każdej dziedzinie życia,
między innymi przez redukcję ilości powstających odpadów (głównie z plastiku),
zagospodarowania odpadów organicznych, jak też promocję żywności wysokiej jakości.
Decydując się na takie rozwiązania w swojej codziennej działalności, ekokawiarnie
wpisują się w obecnie panujące trendy, a co więcej, same je wyznaczają. Na takie
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rozwiązania jak dotąd nie zdecydowała się zbyt duża liczba punktów gastronomicznych, stąd też kawiarnie sieci “Organic Coffee & more” stały się dobrym przykładem
w tym sektorze usług.
Można przyjąć, że większość zagrożeń w kontekście działalności sieci “Organic
Coffee & more” dotyczy dużej grupy klientów o zróżnicowanym podejściu do promowanych rozwiązań ekologicznych. Pomimo, że oferowane produkty są wysokiej jakości,
potwierdzonej certyfikatami, to jednak promowanie zmiany nawyków żywieniowych
nie zawsze jest skuteczne, jak też może niektórych klientów zniechęcić do współpracy
w tym zakresie. Niestety, dużym zagrożeniem dla efektywnego rozwoju niniejszej sieci
(i nie tylko) jest przedłużająca się sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie, trudna do
przewidzenia w dłuższej perspektywie czasowej.

Podsumowanie
Zdecydowana większość problemów współczesnych czasów dotyczy kwestii niedoboru żywności i jej wadliwej dystrybucji w wielu miejscach na świecie, zwiększającego się zanieczyszczania środowiska, wymierania poszczególnych gatunków flory
i fauny, a także szeroko komentowanego i nagłaśnianego zjawiska globalnego ocieplenia.
Na przestrzeni ostatnich kilku dekad temat ekologicznych rozwiązań w gospodarce
był i będzie rozpatrywany w przyszłości, w coraz większej liczbie aspektów, nie tylko
w sferze turystyki i gastronomii. Europejskie i światowe dyrektywy związane z koniecznością zmiany niektórych nawyków w zachowaniach klientów, prędzej czy później
staną się codziennością dla każdego, kto do tej pory bagatelizował aspekt ochrony
środowiska. Istotną kwestię stanowią metody produkcji żywności, procesy jej przetwarzania oraz sposoby dystrybucji i serwowania klientom w różnego rodzaju zakładach
gastronomicznych.
Każdy człowiek na świecie jest odbiorcą i konsumentem różnego rodzaju dóbr,
czyli stroną, która zaspokaja swoje potrzeby na różne sposoby, nierzadko pozostające
w konflikcie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym aspekcie coraz ważniejsze
stają się zagadnienia kształtowania świadomości ekologicznej społeczeństwa w celu
zachowania możliwie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego, a tym samym
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi. Jest to ważne z punktu widzenia społecznego, ponieważ poza korzyściami konsumenckimi w postaci spożywania wysokiej
jakości ekologicznych produktów, ludzie mogą nauczyć się racjonalnych zachowań
i wykorzystywać je w swoim codziennym życiu.
Proponowane rozwiązania przez sieć kawiarni “Organic Coffee & more” są zgodne
z odgórnymi wymaganiami i powszechnymi dobrymi praktykami. Jeśli zatem właścicielom uda się zachęcić możliwie jak największą grupę osób do zmiany swoich nawyków,
wówczas sieć będzie mogła to uznać za swój sukces.
Należy zaznaczyć, że pomimo znoszenia obostrzeń sanitarnych w usługach gastronomicznych, między innymi zezwolenie na obsługiwanie gości w ograniczonej liczbie
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wewnątrz lokalu oraz w ogródkach na zewnątrz, to niestety tylko część obiektów
gastronomicznych dysponuje możliwościami świadczenia usług na zewnątrz.
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Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

15. Zakres działalności usługowej
w obiektach noclegowo-gastronomicznych podczas pandemii
COVID-19 w powiecie bialskim
Scope of service activities in accommodation and catering
facilities during the COVID-19 pandemic in Biala County
STRESZCZENIE: Celem badań była ocena działalności usługowej podczas pandemii COVID-19
w obiektach noclegowo-gastronomicznych w powiecie bialskim. Do właścicieli wszystkich
obiektów wysłano kwestionariusz ankietowy, zawierający pytania dotyczące ich działalności
w okresie pandemii COVID-19. W związku z występującą w 2020 roku pandemią COVID‐19, obiekty
noclegowe i gastronomiczne prowadziły swoją działalność turystyczną w reżimie zaostrzeń
sanitarnych wprowadzonych przez rząd Polski, podobnie jak miało to miejsce w innych państwach. Wpłynęło to w znaczącym stopniu na zmniejszenie liczby gości w tych obiektach
i spowodowało znaczny spadek dochodów właścicieli w 2019 roku. W celu zmniejszenia tych
strat, organy władzy państwowej udzieliły wsparcia finansowego firmom prowadzącym usługi
hotelarskie. Z przeprowadzonych badań wynikało, że wsparcie to miało znikomy wpływ na działalność gospodarczą. Pomocy tej nie zapewniono właścicielom gospodarstw agroturystycznych.
SŁOWA KLUCZOWE: usługi noclegowo-gastronomiczne, COVID‐19, powiat bialski

ABSTRACT: The aim of the study was to assess service activities during the COVID-19 pandemic
in accommodation and catering facilities in the Biala district. A survey questionnaire was sent to
the owners of all facilities, containing questions about their activities during the COVID -19 pandemic. Due to the occurrence of the COVID-19 pandemic in 2020, accommodation and catering
facilities conducted their tourism activities under the regime of sanitary tightening introduced
by the Polish government as was the case in other countries. This has significantly reduced the
number of guests in these facilities and, consequently, caused a significant decrease in the
owners' income relative to 2019. In order to reduce these losses, the state authorities have provided financial support to companies running hotel services. From the research conducted,
it appeared that this support had a negligible impact on business. As it turned out, this support
was not provided to owners of agrotourism farms.
KEY WORDS: Accommodation and catering services, COVID-19, Biala County
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Wstęp
Powiat bialski, jeden z trzech największych powiatów w Polsce, jest położony
w środkowo-wschodniej części kraju, w województwie lubelskim i uznawany za obszar
atrakcyjny turystycznie. Do unikatowych miejsc należą tu urozmaicone krajobrazowo
tereny z licznymi lasami, w których usytuowane są rezerwaty przyrody oraz liczne
pomniki przyrody1. Powiat bialski ze względu na naturalność, piękny i zróżnicowany,
a zarazem spokojny krajobraz, czyste wody i powietrze jest doskonałym miejscem
rekreacji i wypoczynku dla osób pragnących bliskiego kontaktu z przyrodą. Obszar ten
z uwagi na swoje położenie jest obszarem niezwykle interesującym pod względem
walorów kulturowych. Burzliwa historia tych ziem i przynależność do różnych narodów spowodowały przenikanie się kultur, co znalazło odzwierciedlenie w architekturze, sztuce, zwyczajach, tradycji. Powiat bialski, mimo atrakcyjnego położenia, walorów
przyrodniczych, a także kulturowych, jest obecnie w małym stopniu wykorzystywany
w ofertach turystycznych2. Wśród pejzaży tego terenu można zaobserwować liczne
dwory i pałace oraz wiele innych ciekawych obiektów architektury. Są one często
ukryte w zieleni parków, wpisanych w otaczający krajobraz. Licznie występujące walory
przyrodnicze i kulturowe w postaci parków, zabytków sakralnych oraz zespołów dworskich i pałacowych powiatu bialskiego opisali między innymi: Jodłowski3, Zubkowicz
i inni4, Szot-Gabryś5. Opracowania poświęcone charakterystyce tych terenów znajdują
się także w pracy Ziemia Bialska najciekawsze zabytki i miejsca wydanej przez Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej w 2006 roku6. Powiat dysponuje odpowiednio
rozwiniętą bazą noclegowo-gastronomiczną, jednak w 2020 roku nastąpiło wiele zmian
w jej funkcjonowaniu. Ich powodem była pandemia COVID-19, która objęła swym zasięgiem wiele krajów Europy i świata, w tym Polskę. Za początek przeciwdziałania pandemii w naszym kraju można uznać ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych7. W związku
z zaistniałą sytuacją nastąpiły zmiany w funkcjonowaniu bazy noclegowej i gastronomicznej. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2020 r.8,
1
https://bialapodlaska.lublin.lasy.gov.pl/rezerwaty-przyrody#.X9p-qRZCc2w [dostęp: 20.11.
2021].
2
A. Kozak., Obszary chronione możliwością rozwoju turystyki edukacyjnej na przykładzie ścieżek
przyrodniczo-edukacyjnych „Bużny Most” i „Nadbużańskie Łęgi, „Problemy Ekologii Krajobrazu”
2021, t. XXXIV, s. 111–116, s. 113.
3
A. Jodłowski, Dzieje obiektów zabytkowych w wybranych miejscowościach północno-wschodniej
części województwa lubelskiego, Biała Podlaska 2002, s. 134.
4
R. Zubkowicz., Vertowa E., Pańko A., Abramczuk A., Biała Podlaska – Brześć Nieodkryty Wschód,
Kraków 2008, s. 188.
5
Strategia rozwoju powiatu bialskiego na lata 2018-2026, Załącznik do Uchwały Nr VI/38/
2018, Biała Podlaska 2018.
6
Powiat bialski https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_bialski [dostęp: 18.11.2021].
7
Dz. U. 2020 poz. 374.
8
Dz. U. 2020 poz. 577.
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na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zamknięto hotele oraz inne obiekty noclegowe,
które działają na zasadzie wynajmu. W kolejnych miesiącach roku następowało bądź to
„odmrażanie” branży turystycznej, bądź też ograniczanie działalności (wraz ze zwiększającą się liczbą zakażeń i zgonów spowodowanych wirusem SARS-CoV-2). Tego
rodzaju zmiany nie pozostały bez wpływu na działalność obiektów noclegowych i gastronomicznych, a zwłaszcza na wielkość ich dochodów w 2020 roku.
Celem pracy była analiza oraz ocena funkcjonowania bazy noclegowo-gastronomicznej w powiecie bialskim w okresie pandemii COVID‐19.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono na przełomie stycznia i lutego 2021 roku stosując metodę
sondażu diagnostycznego. Techniką zastosowaną w pracy była ankieta, a narzędziem
badawczym – autorski kwestionariusz ankiety, przesłany pocztą elektroniczną do
11 hoteli, 8 placówek świadczących usługi hotelowe, 24 gospodarstw agroturystycznych
oraz 4 placówek sezonowych (1 ośrodek turystyczny i 3 domy pielgrzyma). Do pozostałych obiektów noclegowych (5 placówek świadczących usługi hotelowe, 7 gospodarstw
agroturystycznych, 6 schronisk młodzieżowych i 1 ośrodka turystycznego) kwestionariusz ankietowy wysłano tradycyjną „Pocztą Polską”. Do opracowania wyników badań
właścicieli podmiotów bazy noclegowo-gastronomicznej podzielono na dwie grupy.
Pierwszą (46,15% respondentów) stanowiło 6 hoteli na ogólną liczbę 24 placówek
świadczących usługi hotelarskie. Były to 1 hotel ** (7,69%), 3 hotele *** (23,08%)
i 2 hotele zajazdy (15,38%). Drugą grupę (53,85%) stanowiły gospodarstwa agroturystyczne (rysunek 15.1).
Hotel ***; 23,08

Hotel **; 7,69
Gospodarstwo
agroturystyczne ;
53,85
Zajazd; 15,38
Rysunek 15.1. Rodzaje badanych obiektów noclegowych
Źródło: opracowanie własne.
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Stan bazy noclegowo-gastronomicznej funkcjonującej w powiecie bialskim przed
2020 rokiem, stanowiący punkt odniesienia do dalszych opracowań, przyjęto na
podstawie analizy dokumentów Starostwa Powiatu Bielskiego9 oraz Raportów Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce10.

Wyniki badań
Z badań funkcjonowania bazy noclegowo-gastronomicznej wynika (rysunek 15.2),
że do 2020 roku na badanym terenie najwięcej obiektów świadczących usługi noclegowe przypadało na gospodarstwa agroturystyczne (46,97%), w dalszej kolejności na
obiekty świadczące usługi hotelowe (19,70%) i hotele (16,67%). Najmniejszy odsetek
stanowiły ośrodki wypoczynkowe (3,03%).

Hotele; 16,67
Gospodarstwo
agroturystyczne;
46,97
Usługi hotelowe;
19,70

Domy pielgrzyma;
4,55
Schroniska
młodzieżowe; 9,09

Ośrodki
wypoczynkowe;
3,03

Rysunek 15.2. Zestawienie procentowe poszczególnych obiektów noclegowych w powiecie

bialskim przed 2020 rokiem
Źródło: opracowanie własne.

Wśród 17 gmin wiejskich i 2 gmin miejskich tylko 12 z nich posiadało całoroczną
bazę noclegową (rysunek 15.3). Najwięcej obiektów znajdowało się w Międzyrzecu
Podlaskim (5) oraz w gminie Biała Podlaska (4), najmniej (1) w gminach: Konstantynów,
Leśna Podlaska, Łomazy, Rokitno, Rossosz, Terespol.

E. Głowińska, Baza noclegowa w powiecie bialskim, Starostwo Powiatu Bialskiego – Wydział
Spraw Społecznych, Sport, Turystyka, Zdrowie. Materiały własne, maszynopis 2018 a, b.
10
Raporty Centralnej Ewidencji i Wykazów w Turystyce, https://turystyka.gov.pl/cwoh/
raporty [dostęp: 23.11.2020]; E. Głowińska, op. cit.
9
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4
3
2
1

gminy

Zalesie

Terespol miasto

Terespol - gmina

Rossosz

Rokitno

Międzyrzec - miasto

Międzyrzec - gmina

Łomazy

Leśna Podlaska

Konstantynów

Janów Podl

Biała Podl

0

Rysunek 15.3. Liczba całorocznych obiektów noclegowych (bez gospodarstw

agroturystycznych) w powiecie bialskim przed 2020 rokiem z uwzględnieniem gmin
Źródło: opracowanie własne.

Wyniki badań (rysunek 15.4) wskazują, że 31 gospodarstw agroturystycznych, prowadzących całoroczne usługi, zlokalizowanych było na terenie 10 gmin. Najwięcej
odnotowano ich w gminie Rokitno (7) oraz gminach Konstantynów (5), Kodeń (4) i Międzyrzec Podlaski – gmina (4), najmniej zaś w gminach Rossosz (1), Sławatycze (1) i Tuczna
(1). Zaś w 9 analizowanych gminach nie odnotowano gospodarstw agroturystycznych.
8
7
6
5
4
3
2
1
Zalesie

Tuczna

Slawatycze

Rossosz

Rokitno

Piszczac

Międzyrzec - gmina

Leśna Podlaska

Konstantynów

Kodeń

0

gminy

Rysunek 15.4. Liczba gospodarstw agroturystycznych w powiecie bialskim przed 2020 rokiem

z uwzględnieniem gmin
Źródło: opracowanie własne.
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Sezonową bazę noclegową powiatu bialskiego stanowiło 11 obiektów zlokalizowanych w 8 gminach (rysunek 15.5). Było to kolejno 6 schronisk młodzieżowych, 3 domy
pielgrzyma i dwa ośrodki turystyczne. Najwięcej sezonowych obiektów noclegowych
odnotowano w gminach Terespol (3) i Kodeń (2). Po jednej takiej placówce jest w gminach: Janów Podlaski, Leśna Podlaska Międzyrzec Podlaski – miasto, Sławatycze, Terespol – miasto oraz Wisznice.
4
3
2
1
0
Janów Podl

Kodeń

Leśna
Podlaska

Międzyrzec Slawatycze Terespol podl gmina
miasto
gminy

Terespol
miasto

Wisznice

Rysunek 15.5. Liczba sezonowych obiektów noclegowych w powiecie bialskim sprzed 2020 roku,

z uwzględnieniem gmin
Źródło: opracowanie własne.

Baza gastronomiczna przy miejscu noclegowym znajdowała się w 14 na 19 gmin
(rysunek 15.6). Największa liczba takich obiektów była w gminie Rokitno (8) oraz w gminach Kodeń (6), Międzyrzec Podlaski (6) i Zalesie (6), a najmniejsza w gminach Sławatycze (1) i Tuczna (1).
W 2020 roku w hotelach i zajazdach oraz w gospodarstwach agroturystycznych
zaobserwowano odmienny rodzaj turystów korzystających z bazy noclegowej.
W pierwszej grupie, największy odsetek korzystających z bazy noclegowej stanowiły
osoby przejeżdżające tranzytem (40%) oraz będące na wyjazdach do 3 dni, a w gospodarstwach agroturystycznych najwięcej turystów było na wyjazdach weekendowych do
3 dni (ponad 45%) oraz powyżej 7 dni (33%). Gospodarze tych obiektów noclegowych
gościli także przyjeżdżających w celach religijnych i gości korzystających z bazy
noclegowej w innych celach. Z badań wynikało, że działalność usługową w czasie pandemii COVID-19 prowadziły wszystkie hotele i zajazdy i około 40% właścicieli gospodarstw agroturystycznych.
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Rysunek 15.6. Liczba obiektów prowadzących żywienie przy punktach noclegowych w powiecie

bialskim przed 2020 rokiem z uwzględnieniem gospodarstw agroturystycznych i lokalizacji
w gminach
Źródło: opracowanie własne.

Z powodu pandemii COVID‐19 w 2020 roku, w odniesieniu do roku poprzedniego,
zmniejszyła się także liczba gości w obiektach noclegowych powiatu bialskiego.
W hotelach i zajazdach 50% respondentów wskazało na mniejszy odsetek odwiedzających w granicach 61-80%, 33,33% w granicach 41-60%, a 16,67% badanych stwierdziło,
że liczebność gości zmniejszyła się nawet o więcej niż 80% (rysunek 15.7). Znacznie
mniej gości korzystało także z noclegów w gospodarstwach agroturystycznych. W 57,14%
tego typu obiektów, zmniejszenie liczby turystów odnotowano o więcej niż 80%. Mniej
gości, od 41% do 60% zaobserwowano w 28,57% obiektach, a 14,29% z nich zarejestrowało mniejszą liczbę gości o 61-80%.
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o więcej
niż
80%;
16,67

HOTELE I ZAJAZDY

o 61% ‐
80%;
50,00

AGROTURYSTYKA
o 41% ‐
60% ;
33,33

o 41% ‐
60% ;
28,57

o więcej
niż
80%;
57,14

o 61% ‐
80%;
14,29

Rysunek 15.7. Procent zmniejszenia się liczebności gości w obiektach turystycznych
w odniesieniu do roku poprzedzającego pandemię
Źródło: opracowanie własne.

Mniejsza liczba gości w bazie noclegowej powiatu bialskiego nie pozostała bez
wpływu na dochody właścicieli obiektów (rysunek 15.8). Właściciele lub menedżerowie
hoteli i zajazdów, najwięcej, bo w 50% wskazali straty sięgające od 41% do 60%,
a następnie (33,33% respondentów) od 61% do 80%. U 16,67% właścicieli odsetek strat
w placówce noclegowej był większy niż 80%. Jeszcze większy spadek dochodów
w 2020 roku nastąpił w gospodarstwach agroturystycznych. Aż w 42,86% obiektów
odnotowano mniejsze zyski od 61% do 80%, a w 28,57% o więcej niż 80%.
Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że żaden z właścicieli gospodarstw agroturystycznych nie ograniczył zatrudnienia. Inaczej odpowiadali właściciele hoteli i zajazdów
(rysunek 15.9). Połowa z nich zmniejszyła liczbę pracowników od 11% do 20%. Pozostali,
proporcjonalnie, po 16,67% ograniczyli zatrudnienie od 21% do 30%, do 10% lub nie
ograniczyli jego wcale.
Uzyskane wyniki badań pozwalają stwierdzić, że w 2020 roku z analizowanych
punktów noclegowych we wszystkich hotelach i zajazdach funkcjonowały restauracje,
co stanowi 46,15% przebadanych obiektów (rysunek 15.10). Żywienie w stołówkach
domowych funkcjonujących przy gospodarstwach agroturystycznych prowadziło
38,46% ankietowanych, a 15,38% właścicieli gospodarstw agroturystycznych zrezygnowało z żywienia gości w 2020 roku.
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Rysunek 15.8. Spadek dochodów w obiektach noclegowych w 2020 roku
względem dochodów z 2019 roku [%]
Źródło: opracowanie własne.

HOTELE I ZAJAZDY
o 21% ‐ 30% ; 16,67

brak redukcji
zatrudnienia; 16,67

do 10% ; 16,67

o 11% ‐ 20%; 50,00
Rysunek 15.9. Redukcja zatrudnienia w obiekcie turystycznym w 2020 roku
Źródło: opracowanie własne.
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Rysunek 15.10. Odsetek strat w bazie gastronomicznej w 2020 roku

względem dochodów z 2019 roku
Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Z przeprowadzonych badań wynika, że nie wszystkie obiekty bazy noclegowo
gastronomicznej funkcjonującej w 2019 roku w powiecie bialskim podjęły działalność
w 2020 roku. Nie rozpoczęły aktywności takie podmioty gospodarcze, jak: Ośrodek
Wypoczynkowy „Caritas” w Neplach i co najmniej 7 gospodarstw agroturystycznych.
W czasie pandemii COVID‐19 znacznie zmniejszyła się liczba gości w obiektach noclegowych, co nie pozostało bez wpływu na istotne zmniejszenie dochodów właścicieli
tych obiektów w 2020 roku. Należy podkreślić iż większy odsetek strat odnotowano
w gospodarstwach agroturystycznych, niż w hotelach i zajazdach.
Wydaje się również, że zawieszenie lub ograniczenie w kalendarzu turystycznym
wielu imprez takich, jak „Podlaski Jarmark Folkloru”, „Biesiada Nadbużańska”, „Festyn
nad Krzną i Bugiem”, coroczna aukcja koni arabskich „Pride of Poland” nie pozostało
bez wpływu na dochody w obiektach noclegowych, zwłaszcza gospodarstw agroturystycznych. Procentowo, większy spadek dochodów respondenci wskazali w odniesieniu
do usług gastronomicznych niż noclegowych. Poza okresowymi zakazami pandemicznymi, przyczyn takiej sytuacji można doszukiwać się w zakazie żywienia w restauracjach osób niezameldowanych w obiektach noclegowych. Nie bez znaczenia
w funkcjonowaniu gastronomii i w mniejszym stopniu obiektach noclegowych były
także znaczne ograniczenia wprowadzone dla „branży weselnej”. Tego typu imprezy
często były organizowane w hotelach i zajazdach.
W czasie pandemii COVID‐19, wprowadzając ograniczenia w funkcjonowaniu branży
hotelarskiej i gastronomicznej, rząd wprowadził rozwiązania pomocowe dla tych firm.
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Należy jednakże podkreślić, iż owe rozwiązania nie objęły gospodarstw agroturystycznych, co wydaje się być krzywdzące dla właścicieli tych podmiotów. Niektóre władze
samorządowe gmin same podjęły działania wspierające bazę noclegowo-gastronomiczną na ich terenie, zwalniając na przykład lub odraczając płatności podatków.
Podjęły także działania informacyjne skierowane do właścicieli obiektów turystycznych
w celu pozyskiwania innych środków finansowych. Należy jednak zaznaczyć, iż był to
niewielki odsetek samorządów, a okazana przez nie pomoc była niewystarczająca.
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16. Enoturystyka jako forma
przedsiębiorczości podejmowana
przez właścicieli gospodarstw
agroturystycznych
Enotourism as a form of entrepreneurship undertaken
by owners of agritourism farms

STRESZCZENIE: Celem artykułu jest zaprezentowanie enoturystyki jako formy przedsiębiorczości, podejmowanej przez właścicieli gospodarstwach agroturystycznych. Do weryfikacji zadania
wykorzystano dane pochodzące z badań własnych. W odnajdywaniu czynników determinujących
ten rodzaj turystyki na wsi zastosowano metodę sondażu diagnostycznego wraz z techniką
kwestionariusza ankiety. W przeprowadzonych badaniach w maju 2021 roku udział wzięło 41
właścicieli gospodarstw agroturystycznych z gmin wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i podkarpackiego (w tym 6 właścicieli winnic). Z badań wynika, że dodatkowe
wsparcie finansowe gospodarstw agroturystycznych w postaci dopłat i innego rodzaju pomocy
finansowej stanowi jeden z głównych czynników, który mógłby spowodować zainteresowanie
i prowadzenie winnic.
SŁOWA KLUCZOWE: turystyka winiarska, enoturystyka, gospodarstwa agroturystyczne, kreatywność, przedsiębiorczość

ABSTRACT: The aim of the article is to present enotourism as a form of entrepreneurship undertaken by owners of agritourism farms. Data from own research were used to verify the task.
In finding the determinants of this type of rural tourism, the diagnostic survey method was used
together with the survey questionnaire technique. 41 owners of agritourism farms from rural
communes of the Warmian-Masurian, Podlasie and Subcarpathian voivodeships participated in
the research in May 2021 (6 of whom have vineyards). Research shows that additional financial
support for agritourism farms in the form of subsidies and other types of financial aid is one of
the main factors that could cause interest in and running vineyards.
KEYWORDS: wine tourism, enotourism, agritourism farms, creativity, entrepreneurship
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Wino jest najpotężniejsze spośród napojów,
najsmaczniejsze spośród lekarstw
i najprzyjemniejsze spośród potraw
Plutarch z Cheronei

Wstęp
Współczesna turystyka opiera się na krótkich, ale częstych wyjazdach, aby odkryć
nowe miejsca i atrakcje. Turyści coraz częściej poszukują możliwości przeżycia przygody, emocji i doświadczeń w trakcie swych podróży, co stymuluje pojawienie się nowych produktów i form turystyki1. Te nowoczesne formy turystyki obejmują sport
i rekreację, gastronomię, kulturę i zwyczaje. Na tej podstawie można nazwać je specyficznymi formami turystyki. Zainteresowanie takimi formami wzrosło w ostatnich
latach, a turyści z nich korzystający są skłonni wydawać większe kwoty pieniędzy, częściej podróżować i wybierać aktywne formy wypoczynku2.
Jeden z rodzajów aktywnej turystyki jest związany z odwiedzaniem winnic, zapoznawaniem się z metodami produkcji wina, sposobami przechowywania, właściwościami i kulturą jego spożywania3. Turystyka winiarska, zwana inaczej enoturystyką,
pozwala osiągnąć doznania estetyczne, podziwiać krajobraz, jaki rozciąga się w winnicach, a przy tym uczestniczyć w degustacji i zakupie konkretnego gatunku wina oraz
stanowi motywację do odwiedzania w przyszłości danego regionu czy kraju. Podczas
tego typu wyjazdów turyści mogą nie tylko oddawać się doznaniom estetycznym, ale
również aktywnie zaangażować się w produkcję wina i uczestniczyć w festiwalach
z nim powiązanych4.

Istota enoturystyki w literaturze przedmiotu
Producenci wina i organizatorzy festiwali winiarskich posługując się terminem
enoturystyka, podkreślają jego kulturowe i edukacyjne walory5. W tym przedmiocie
wiele regionów wiejskich na świecie przeżywa swój rozwój dzięki turystyce winiarskiej.
Wzrost popularności tej formy turystyki łączy się ze zwiększeniem zainteresowania
kulturą i stylem życia oraz tak zwanymi podróżami eksperymentalnymi6.
D. Sekulić, A. Petrović, V. Dimitrijević, Who are wine tourists? An empirical investigation of
segments in Serbian wine tourism, “Economics of Agriculture” 2017, nr 4, s. 1571.
2
K. J. MacKay, K. L. Andereck, Ch. A. Vogt, Understanding vacationing motorist niche markets,
“Journal of Travel Research” 2002, t. 40, nr 4, s. 357.
3
K. Szpara, Ł. Wątroba, J. Urbaniak, Turystyka winiarska jako markowy produkt turystyczny
województwa podkarpackiego [w:] Marka wiejskiego produktu turystycznego, red. P. Palich, Gdynia
2009, s. 308.
4
D. Quadri-Felitti, M. A. Fiore, Wine tourism suppliers’ and visitors’ experiential priorities,
“International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2016, t. 28, nr 2, s. 398.
5
Z. Kruczek, Enoturystyka w Polsce i na świecie [w:] Współczesne formy turystyki kulturowej,
red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rochrscheidt, Poznań 2010, s. 333.
6
D. Getz, J. Carlsen, G. Brown, M. Havitz, Wine Tourism and Consumers [w:] Tourism management: analysis, behaviour and strategy, Arch G. Woodside, CABI, 2007, s. 246.
1
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Uprawa winorośli i produkcja wina mają długą tradycję sięgającą 7000 lat p.n.e.,
kiedy na terenie obecnej Gruzji, na zboczach Kaukazu, założona została pierwsza winnica7. Liczne dowody świadczące o zainteresowaniu uprawą winorośli odnaleźć można
we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Około II wieku p.n.e. w Fenicji
i Egipcie wino zostało wprowadzone jako element rytuałów pogrzebowych. Stąd winorośl sprowadzono do Grecji, Włoch, na Sycylię i północnej Afryki8. Kult wina w starożytności osiągnął swój szczyt popularności w Grecji, gdzie zyskało ono miano napoju
narodowego. W starożytnym Rzymie wino początkowo było przywożono z Grecji, lecz
z czasem Rzymianie opracowali własne metody uprawy oraz wyrobu wina i upowszechnili je na Bałkanach, w Hiszpanii i Niemczech. Po upadku imperium rzymskiego
w okresie najazdów muzułmańskich, wino zaczęło tracić swoje znaczenie. Spadek
popytu spowodowany był zakazem spożywania alkoholu przez wyznawców Islamu,
co pociągnęło za sobą degradację dużej liczby winnic. Dopiero konkwista i rozkwit
chrześcijaństwa w Europie pozytywnie wpłynęły na odtworzenie tradycji uprawy winorośli. To właśnie chrześcijańskie klasztory stworzyły najbardziej znane winnice Europy,
benedyktyni i cystersi zakładali uprawy we Flandrii, Anglii, Germanii9.
Enoturystyka jest uważana za relatywnie nową gałąź turystyki, która rozwinęła się
początkowo w Stanach Zjednoczonych dopiero w latach siedemdziesiątych XX wieku.
Należy podkreślić, że już wcześniej europejskie winnice przyjmowały gości, ale jedynym
celem tych działań był zakup wina, bez szerszej oferty turystycznej jak zwiedzanie samej winnicy, regionu czy też poznawania tajników produkcji10.
Za model pierwotny związany z tym nurtem turystycznym uznaje się działania
podjęte w 1975 roku w Napa Valley w Kalifornii. Założone tam stowarzyszenie zrzeszające lokalnych producentów wina, obrało sobie za cel promocję wina i miejsc, gdzie jest
ono wytwarzane, kreując swój produkt na atrakcję turystyczną poprzez organizowanie
degustacji i spotkań o charakterze kulturowo-edukacyjnym. Wina kalifornijskie postrzegane były w tym okresie jako gorszej jakości niż europejskie11.
System działania amerykańskich winiarzy zdobył uznanie i zaczął być z powodzeniem przenoszony na grunt Europejski. Dzięki niemu enoturystyka najdynamiczniej
rozwijała się w Hiszpanii, Francji, Włoszech, czyli w krajach o bogatej tradycji związanej
z produkcją wina. Zauważalny udział w turystyce winnej mają również Niemcy, Austria,
Czechy, Węgry, Grecja, Bułgaria, Macedonia. Poza Stanami Zjednoczonymi i Europą,
rozwój enoturystyki można zaobserwować także w RPA, Nowej Zelandii i Australii12.
Pierwsze zapisy dotyczące winiarstwa w Polsce pochodzą z przełomu IX i X wieku
i dotyczą obsadzania wawelskiego wzgórza sadzonkami pierwszych winorośli. Kolejne
G. Petryszak, Gruzja w pigułce. Przewodnik, Pruszków 2013, s. 12.
S. Girard-Lagorce, 100 najlepszych win świata, Warszawa 2005.
9
J. Kosmaczewska, Szlaki w Polsce – perspektywy i bariery rozwoju, „Studia Periegetica” 2008,
nr 2, s. 153.
10
Z. Pastuszczak, Rola architektury w rozwoju ekoturystyki, „Środowisko Mieszkaniowe” 2017,
nr 19, s. 170-171.
11
M. Hudin, Vinologue. Guide to Enotourism, Leavenworth Press, 2014.
12
Z. Kruczek, op. cit., s. 334-335.
7

8

— 202 —

lata to powstawanie winnic na terenie całego kraju, co miało związek z wpływem
i popularyzacją chrześcijaństwa na ziemiach Polskich13. Winne grona i wino związane są
nierozerwalnie z symboliką chrześcijańską. Nie dziwi zatem, że kolejne winnice zakładane były przez benedyktynów i cystersów, którzy uprawiali winorośl przy klasztorach
i wyrabiali wino na potrzeby liturgiczne. Na Podkarpaciu powstanie pierwszych winnic,
w Przemyślu i Sanoku, datuje się na XI wiek. Kolejnym regionem o długich tradycjach
winiarskich jest Zielonogórskie. Pierwsze winorośla sprowadzili na te tereny Flamandowie w połowie XII wieku14. Sprzyjające warunki do zakładania winnic znajdowały się
również wzdłuż brzegów Wisły, co przyczyniło się do ich powstania w XI–XII wieku
w Sandomierzu, Zawichoście, Toruniu i Płocku15. O wzroście znaczenia winiarstwa
w Polsce w wieku XII, świadczy nadawanie nazw miejscowościom na jego cześć, takich
jak: Winna Góra, Winnica, Winiary czy też Winnik. W XII wieku w Golęcinie (na terenie
obecnego województwa zachodniopomorskiego), siostry cysterki założyły własną winnicę16. Rozkwit winiarstwa na ziemiach polskich przypada na XIV-XV wiek, kiedy to
wino stało się ważnym artykułem handlowym, a uprawą winorośli zaczęli zajmować się
również mieszczanie17.
Na przełomie XVII i XVIII wieku wskutek ochłodzenia klimatu i prowadzonych
wojen, nastąpiło załamanie się winiarstwa w Polsce. Początek XIX wieku to z kolei zapaść winiarstwa, wynikająca z plagi mszycy filoksery winiec, szkodnika masowo niszczącego winorośla. Pomimo tych przeciwności ponowny rozkwit winiarstwa, na obszarze
Dolnego Śląska i ziemi lubuskiej, datuje się na XIX wiek. W 1826 roku, na terenie obecnego rejonu zielonogórskiego powstała pierwsza w Polsce wytwórnia win musujących,
produkowanych tradycyjną metodą szampanizacji, pod nazwą Piwnice Gremplera18.
Druga wojna światowa spowodowała gwałtowny spadek upraw winorośli, a okres
realnego socjalizmu to postępujące zniszczenie polskiego winiarstwa. O jego odrodzeniu można mówić dopiero na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX
wieku, dzięki działalności między innymi Romana Myśliwca. Zainicjował on powstanie
winnicy Golesz w Jaśle. Sadzonki z niej są uprawiane obecnie są w innych winnicach
położonych między innymi w regionie sandomierskim, Małopolsce oraz na Mazurach.
W latach 2012–2021 nastąpił dynamiczny wzrost liczby zarejestrowanych producentów win z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (rysunek 16.1). Największa dynamikę wzrostu można było
zaobserwować w latach 2012-2017, kiedy co dwa lata liczba producentów podwajała się.
W ostatnich latach obserwowany wzrost uległ wyhamowaniu i nie przekracza rocznie
20%.
E. Brodnicka, Rozwój polskiego winiarstwa w latach 2000-2017, „Ekonomika i Organizacja
Gospodarki Żywnościowej” 2019, nr 126, s. 6-7.
14
M. Kuleba, Enographia Thalloris, Zielona Góra 2013.
15
W. Włodarczyk, Janowiec i winnice Środkowej Wisły, „Notatnik Janowiecki” 2008, nr 15, s. 33.
16
M. Rzeszotarska-Pałka, Tradycja winnych sadów na terenie Pomorza Zachodniego, „Architektura” 2012, nr 109 (8-A), s. 145.
17
J. Kosmaczewska, op. cit., s. 154.
18
W. Włodarczyk, op. cit. s. 34.
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Rysunek 16.1. Liczba zarejestrowanych producentów wina z winogron pozyskanych z upraw
winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach gospodarczych
2009/2010 – 2020/2021
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia
12.05.2021 r., https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino [dostęp: 12.05.2021].

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, w roku gospodarczym19
2020/2021 zarejestrowanych było w Polsce 329 producentów wina, przy 53020 zgłoszonych winnicach na portalu winogrodnicy.pl.
Można założyć, że faktyczna liczba winnic przydomowych, które mogłyby stanowić
atrakcję turystyczną, jest znacznie większa. Specyfika winiarstwa w Polsce, opierającego się na niewielkich winnicach o średniej powierzchni 1,72 ha21 (rysunek 16.2), czyni
enoturystykę kluczowym elementem strategii rozwoju tej działalności22.
Na wzrost liczby gospodarstw zajmujących się uprawą winorośli w Polsce wpłynęło
ocieplenie klimatu i uszlachetniony rodzaj sadzonek, co sprzyja uprawie winorośli oraz
pozwala na dynamiczny rozwój enoturystyki23. Turyści mogą poznać proces produkcji
wina i degustować produkty w odwiedzanej winnicy. Wzrost kultury i świadomości
spożycia win, stanowi również zachętę do inwestowania w produkcję rodzimych win.

19
Rok gospodarczy w rolnictwie (ang. farming year) okres od 1 VII roku bieżącego do 30 VI roku
następnego. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2020, Warszawa 2020, s. 31.
20
www.winogrodnicy.pl [dostęp: 18.06.2021].
21
Krajowy Ośrodka Wsparcia Rolnictwa https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino [dostęp:
12.05.2021].
22
W. Bosak, Opłacalność produkcji wina oraz możliwości rozwoju komercyjnego winiarstwa
w Polsce, 2013, http://www.winologia.pl/ekonomika.pdf, s. 10 [dostęp: 23.05.2021].
23
K. Plebańczyk, Turystyka kulinarna w kontekście zrównoważonego rozwoju w kulturze – perspektywy dla Polski, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 10, s. 31.
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Rysunek 16.2. Uśredniona powierzchnia zarejestrowanych gospodarstw producentów wina,

z winogron pozyskanych z upraw winorośli, położonych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w latach gospodarczych 2009/2010 – 2020/2021
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z dnia
12.05.2021 r., https://www.kowr.gov.pl/interwencja/wino [dostęp: 12.05.2021].

Najwięcej winnic zlokalizowanych jest w województwie małopolskim w okolicach
Krakowa, w województwie podkarpackim w okolicach Rzeszowa oraz w województwie
lubuskim (rysunek 16.3). Winnice w Polsce zlokalizowane są w głównej mierze na
obszarach tak zwanej towarowej uprawy winorośli, charakteryzującymi się odpowiednimi warunkami klimatycznymi i siedliskowymi winorośli, między innymi: temperaturą
SAT24 (suma aktywnych temperatur, ang. sum of active temperatures) powyżej 2000°C,
umiarkowaną ilością odpadów, odpowiednim rodzajem gleby oraz odpowiednim
nachyleniem stoku25.
Ze względu na warunki klimatyczne w Polsce można wyróżnić 3 główne regiony
uprawy winorośli i rozwoju enoturystyki26. Pierwszy z nich to zachodnia i południowozachodnia część kraju, gdzie temperatury sporadycznie spadają poniżej -20°C, dzięki
silnemu wpływowi klimatu morskiego, co umożliwia uprawę winorośli właściwej. Drugim regionem jest południowa i południowo-wschodnia część Polski, gdzie na skutek
silniejszego wpływu klimatu kontynentalnego, występują zimy z temperaturami poniżej
–20°C, co pozwala na uprawę jedynie bardziej odpornych odmian winorośli. Pozostała
część kraju tworzy trzeci region, w którym niekorzystne warunki klimatyczne umożli24
Suma aktywnych temperatur jest to suma wszystkich średnich dobowych temperatur powietrza wynoszących ponad 10°C w analizowanym okresie.
25
R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, Kraków 2009.
26
W. Bosak, Uprawa winorośli i winiarstwo w małym gospodarstwie na Podkarpaciu. Poradnik
dla początkujących, Jasło 2004, s.5; M. Woźniczko, D. Orłowski, Winiarstwo szansą rozwoju gospodarstw agroturystycznych na Podkarpaciu [w:] Turystyka wiejska bez granic, red. C. Jastrzębski,
Kielce 2015, s. 87.
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wiają tylko uprawę amatorską27. W ostatnich latach na polskim rynku oferta enoturystyczna, coraz częściej przyjmuje postać kompleksowego produktu turystycznego,
łączącego odwiedzanie winnic, smakowanie wina i zakupy pamiątek z komfortowym
noclegiem z wyżywieniem o charakterze regionalnym i ekologicznym28.

Rysunek 16.3. Liczba winnic w poszczególnych województwach
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z portalu winogrodnicy.pl [dostęp: 18.06.2021].

Wśród polskich producentów wina zauważa się coraz większe zainteresowanie
tworzeniem szlaków tematycznych, których motywem przewodnim jest wino. Za przykład posłużyć mogą: „Lubuski Szlak Wina i Miodu”, „Karpacki Szlak Wina” czy „Szlak
Winny w Małopolsce”. „Lubuski Szlak Wina i Miodu” powołany został w 2006 roku
w formie klastra turystycznego o zasięgu regionalnym. Jest to typowy szlak monotematyczny, prezentujący jeden aspekt dziedzictwa kulturowego – kulturę rolną, profilowaną na tradycyjne sposoby uprawy winorośli i hodowlę pszczół oraz związaną z nimi
produkcję win i miodów. Większość obiektów stanowią miejsca uprawy, produkcji
i dystrybucji tych produktów. Oferta edukacyjna szlaku uzupełniona jest o zbiory
i ekspozycje, ułatwiające wprowadzenie turystów w tematykę, dzięki obecności tematycznych wystaw muzealnych (na przykład Muzeum Wina w Zielonej Górze). Funkcjonowanie szlaku stanowi jeden z aspektów działalności zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarzy Celem funkcjonowania systemu jest popularyzacja historii uprawy
winorośli i produkcji miodu na ziemiach polskich oraz upowszechnienie wiedzy o winie29.
Z. Pastuszczak, op. cit., s. 171.
M. Rogowski, A. Kasianchuk, Atrakcyjność turystyczna winnic Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu,
„Turystyka i Rekreacja” 2016, nr 2(18), s. 101.
29
M. Graczyk, M. Kabacińska, A. Mikos von Rohrscheidt, Wyniki waloryzacji potencjału turystyczno-kulturowego Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu, „Turystyka Kulturowa” 2012, nr 7, s. 65.
27

28
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„Karpacki Szlak Wina” nawiązuje do historycznej drogi handlowej z Węgier, którą
przez wieki tysiące beczek z winem przemierzały drogę z Węgier przez Słowację do
południowej Polski. W 2017 roku został on zapoczątkowany jako wspólny produkt na
potrzeby coraz modniejszej enoturystyki. Szlak powstał dzięki porozumieniu 20 winnic
z Polski i Słowacji30.
„Szlak Winny w Małopolsce”, pomyślany został jako szlak tematyczny dziedzictwa
kulturowego regionu oparte na odradzającej się tradycji uprawy winorośli. Jego główną
idą jest zachęcenie turystów do odkrywania małopolskich winnych, spotkań z ich
właścicielami, poznawania dziedzictwa kulturowego oraz obcowania z przyrodą
regionu. W ramach tego projektu zinwentaryzowane zostały winnice w Małopolsce,
a następnie połączono je w Małopolski Szlak Winny. W momencie powstania szlak składał się z 15 winnic, położonych w różnych częściach Małopolski. W ósmym roku działalności było ich 4531.
Wymienione szlaki winne łączą winnice oraz instytucje związane z winiarstwem
lub historią danego regionu. Szlaki te, stanowiąc doskonałą formę promocji regionów,
są przykładem tworzenia zintegrowanego, sieciowego produktu turystycznego, którego wspólnym mianownikiem jest degustacja wina. Popularyzacja ich jest prowadzona
równocześnie przez winiarzy, samorządy lokalne oraz turystyczne. Na uwagę zasługują
tutaj, ze względu na szczególną aktywność w tym zakresie, Regionalne Organizacje
Turystyczne32.
Zmiany kulturowe i wzrost stopy życiowej społeczeństwa polskiego stały się przyczynami zwiększenia zainteresowania popularności wina, co powoduje również wzrost
jego spożycia. Polacy rozsmakowali się nie tylko w winach znanych i cenionych – sprowadzanych z Francji i Hiszpanii, ale również sięgnęli po wyroby polskich producentów.
Rosnąca grupa koneserów doceniających smak rodzimego wina, przyczyniła się do
rozwoju krajowego winiarstwa. Z upływem czasu wino produkowane w Polsce zaczęło
uchodzić za unikatowe, a jego sprzedaż przeniesiona została wyłącznie do prywatnych
winiarni33. Podstawowym warunkiem, rozwoju turystyki winiarskiej jest istnienie winnic
i producentów wina, wykorzystujących lokalny surowiec do jego produkcji34. Definicje
turystyki winiarskiej prezentowane przez poszczególnych autorów przedstawiono
w tabeli 16.1.

30
M. Skulimowska, Szlaki turystyczne i ich rola w zrównoważonym rozwoju turystyki na terenie
związku gmin turystycznych Pogórza Dynowskiego [w:] Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy determinantą ochrony dóbr przyrodniczych i kulturowych oraz rozwoju turystyki, red.
J. Krupa, K Szpara, Rzeszów 2020, s. 39.
31
A. Dubińska, Kreowanie nowego produktu turystycznego na bazie szlaku tematycznego – Małopolska Ścieżka Winna, „Turystyka Kulturowa” 2013, nr 8, s. 41-44.
32
Z. Kruczek, Małopolski Szlak Winny – droga od pomysłu do produktu turystycznego, „Zeszyty
Naukowe Uczelni Vistula” 2018, nr 60(3), s. 134-136.
33
A. Mańka i in., Finansowy i ekonomiczny aspekt prowadzenia własnej winnicy, „Nauki Inżynierskie i Technlogiczne” 2014, nr 4(15), s. 76.
34
Z. Głąbiński, C. Koźmiński, Turystyka winiarska jako czynnik lokalnego rozwoju obszarów
wiejskich województwa zachodniopomorskiego, „Folia Turistica” 2019, nr 53, s. 264.
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Tabela 16.1. Definicje enoturystyki autorów polskich i zagranicznych
Rok
opublikowania

Autor

Definicja

Publikacja

A. Mazurkiewicz-Pizło

„Enoturystyka to podróże odbywane w
celu szeroko pojętej edukacji winiarskiej,
podczas których turyści dokonują zakupu
produktów (w szerokim ujęciu, czyli może
to być zarówno wino jak i konkretna
usługa) oddziałując tym samym na
rozwój lokalny i regionalny”

Enoturystyka jako szansa
rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów
wiejskich, Toruń 2013

2013

Z. Kruczek

„Wyjazdy do regionów winiarskich,
w trakcie których turysta odwiedza
przynajmniej jedno miejsce związane
z produkcją wina (winnica, przetwórnia,
gospodarstwo winiarskie), bądź uczestniczy w imprezie o profilu winiarskim np.
degustacje, różnego rodzaju prezentacje
win, święta winiarskie”

Kruczek Z., Enoturystyka
w Polsce i na świecie
[w:] Współczesne formy
turystyki kulturowej, red.
K. Buczkowska, A. Mikos
von Rochrscheidt, Poznań
2010

2010

D.Getz
J.Carlsen
G. Brown
M. Havitz

„Turystyka winiarska to specyficzna
forma podróżowania oparte na chęci
odwiedzenia regionów, w których
prowadzona jest produkcja wina lub
w których podróżni zachęcani są do ich
odwiedzenia, w szczególności winnic,
przy okazji podróży w innym celu”

Wine tourism and
consumers [w:] Tourism
Management: Analysis,
Behaviour and Strategy,
Woodside, red. A. G. i D.
Martin, CABI 2007, s. 246

2007

G. Brown
D. Getz

„Rozwój i marketing winnic jako miejsc
do odwiedzenia oraz miejsc docelowych
opartych na atrakcyjności wina”

Linking wine preferences to
the choice of wine tourism
destinations, “Journal of
Travel Research” 2005,
t. 43, s. 268

2005

J. Carlsen

„Enoturystyka to przyjazdy do winnic i regionów winiarskich w celu doświadczenia
unikatowej jakości współczesnego,
australijskiego stylu życia, kojarzonego
jako przyjemności degustacji wina (pierwotnej przyczyny przyjazdu), żywności
i podziwiania piękna krajobrazu i uczestnictwa w działalności kulturalnej”

A Review of Global Wine
Tourism Research, „Journal
of Wine Research” 2004,
t. 15, s. 6

2004

C. M. Hall
E. Sharples
B.Cambourne
N. Macionis

„Wizyta lub wycieczki do winnic, winiarni,
na pokazy wina, dla konsumentów, dla
których testowanie wina i / lub doświadczanie atrybutów regionu winnego są
głównymi czynnikami motywującymi”

Wine Tourism Around the
World: Development,
Management and Markets,
Oxford 2000, s. 3

2000

D. Getz

„Odwiedzanie winnic, winiarni, udział
w festiwalach i pokazach win, gdzie
degustacja i/lub doświadczenie zalet
regionów winnych są głównym czynnikiem motywującym”

Explore Wine Tourism:
management, Development
and Destinations, New York
2000, s. 3

2000

Źródło: A. Mazurkiewicz-Pizło, Enoturystyka jako szansa rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich, Toruń 2013; Z. Kruczek, Enoturystyka w Polsce i na świecie [w:] Współczesne formy
turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rochrscheidt, Poznań 2010; D. Getz, J. Carl-
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sen, G. Brown, M. Havitz, Wine tourism and consumers [w:] Tourism Management: Analysis, Behaviour and Strategy, red. A. G. i D. Martin, CABI 2007, s. 246; G. Brown, D. Getz, Linking wine preferences to the choice of wine tourism destinations, “Journal of Travel Research” 2005, t. 43, s. 268;
J. Carlsen, A Review of Global Wine Tourism Research, “Journal of Wine Research” 2004, t. 15, s. 6;
C. M. Hall i in., Wine Tourism Around the World: Development, Management and Markets, Oxford
2000, s. 3; D. Get, Explore Wine Tourism: management, New York 2000, s. 3.

W literaturze przedmiotu można odnaleźć dwa podejścia w definiowaniu pojęcia
enoturystyka. Pierwsze z nich zwraca uwagę na konsumentów, postrzegając turystykę
winiarską jako zespół czynności takich jak: zwiedzanie winnic, udział w festiwalach
wina i innych imprezach związanych z winiarstwem, podczas których degustuje się
trunki oraz ogląda atrybuty wykorzystywane w ich produkcji. Inne podejście traktuje
enoturystykę jako produkt mający istotny wpływ na cały region. Wynika to bowiem ze
związku pomiędzy wysokością przychodów z turystyki winiarskiej a wzrostem przychodów z innych obszarów działalności gospodarczej. Wzrost przychodów wiążą się
wprost ze wzrostem liczby turystów zainteresowanych winem. W tym ujęciu rdzeniem
produktu enoturystyki jest nie tylko wino, ale także inne cechy regionu, takie jak:
sztuka kulinarna, kultura duchowa i materialna, które wspólnie tworzą szczególny
klimat, poszukiwany przez osoby zainteresowane turystyką winiarską35.
Polska enoturystyka stanowi zauważalny element lokalnej branży winiarskiej, jednakże wysiłki pojedynczych producentów wina, dążących do podniesienia poziomu
oferowanych usług do poziomu europejskiego, nie stanowią wystarczającego bodźca
dla rozwoju i dynamicznego funkcjonowania tej gałęzi. Analizując dokumenty opisujące
strategiczne kierunki rozwoju turystyki w Polsce oraz ofertę sektora winiarskiego
można odnieść wrażenie, że potencjał tego rodzaju turystyki na rynku krajowym może
zostać zaprzepaszczony i stać się jedynie ciekawostką turystyczną. Patrząc przez pryzmat rozwiązań mających na celu rozwój branży turystyki winiarskiej w innych krajach,
za podstawę sukcesu należy uznać skoordynowaną współpracę, na kilku poziomach,
łączącą rozwoju turystyki na szczeblach państwowym, lokalnym i podmiotów pozarządowych oraz podmiotów prywatnych odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie
infrastruktury turystycznej regionu, z uwzględnieniem winiarzy36.

A. Mazurkiewicz-Pizło, Turystyka winiarska (enoturystyka) – korzyści i koszty, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 699, s. 634-635.
36
M. Pink, Dobre praktyki w turystyce winiarskiej w wybranych krajach i konkluzje dla Polski,
„Folia Turistica” 2017, nr 45, s. 130-131.
35
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Cel, metoda badań i charakterystyka badanej próby
Celem badań przeprowadzonych w maju 2021 roku było zaprezentowanie enoturystyki jako formy kreatywności i przedsiębiorczości podejmowanej przez właścicieli
gospodarstwach agroturystycznych. Za pomocą metody sondażu diagnostycznego
i wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety zebrano materiał empiryczny.
W badaniach udział wzięło 41 właścicieli gospodarstw agroturystycznych z gmin wiejskich
województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i podkarpackiego (w tym 6 osób
prowadziło winnice). Respondenci zostali dobrani w sposób losowy z województw
makroregionu Polski Wschodniej. Rozmieszczenie terytorialne badanych gospodarstw
w poszczególnych gminach zaprezentowano w tabeli 16.2.
Tabela 16.2. Gminy, w których przeprowadzono badania empiryczne
Województwo

Powiat

Gmina

Liczba gospodarstw

Usługodawcy prowadzący winnice
Podlaskie
Lubelskie

Podkarpackie

siemiatycki

Mielnik

1

puławski

Wojszyn

1

biłgorajski

Frampol

1

biłgorajski

Tereszpol

1

strzyżowski

Strzyżów

1

krośnieński

Wojaszówka

1

siemiatycki

Mielnik

4

siemiatycki

Siemiatycze

2

sokólski

Suchowola

4

augustowski

Nowinka

6

augustowski

Sztabin

2

sejneński

Giby

2

szczycieński

Jedwabno

3

mrągowski

Mikołajki

2

biłgorajski

Tereszpol

2

bialski

Janów Podlaski

5

włodawski

Wola Uhruska

2

lubartowski

Lubartów

1

Usługodawcy nieprowadzący winnic

Podlaskie

Warmińsko-mazurskie

Lubelskie

Źródło: opracowanie własne.

Charakterystykę społeczno-demograficzną badanych podmiotów przedstawiono
w tabeli 16.3.
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Tabela 16.3. Charakterystyka badanej populacji
Wyszczególnienie
Płeć

Wiek

Wykształcenie

N=41

[%]

Kobieta

25

61,0

Mężczyzna

16

39,0

Do 34 lat

2

4,9

35-44

10

24,4

45-54

15

36,6

55-64

8

19,5

Powyżej 65 lat

6

14,6

Podstawowe

2

4,9

Zasadnicze zawodowe

7

17,1

Średnie

20

48,8

Wyższe

12

29,3

Źródło: wyniki badań własnych.

Ponad 60% respondentów stanowiły kobiety. Większość uczestników badań to były
osoby powyżej 35 roku życia z wysokim poziomem kompetencji (dominowało wykształcenie średnie i wyższe).

Wyniki badań
Z przeprowadzonych badań wynika, że istnieje wiele czynników utrudniających
prowadzenie winnic przez usługodawców. Część respondentów odnosiła się sceptycznie do prowadzenia tego typu działalności i uważała, że w Polsce istnieją ograniczone
warunki klimatyczne do wyprodukowania dobrego wina (rysunek 16.4).
Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje też wiele innych elementów mających wpływ na prowadzenie winnic (rysunek 16.5).
Jednym z determinantów oddziałujących na skłonność do prowadzenia winnic była
chęć zarobkowania, jak również zgłaszane zapotrzebowanie ze strony turystów. Wszyscy usługodawcy wskazali również na własne zainteresowania, w tym pasja i hobby.
Rodzaje pożytku, jakie odnosili usługodawcy z tytułu prowadzenia winnic zaprezentowano na rysunku 16.6.
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W Polsce wschodniej można wyprodukować wielkoowocowe
winogrona do konsumpcji bezpośredniej
W Polsce wschodniej nie ma sprzyjających warunków do uprawy
winorośli na wino
Mała winnica może podnieść atrakcyjność oferty gospodarstwa
agroturystycznego
W Polsce nie da się wyprodukować dobrego wina
Zainteresowanie winiarstwem i enoturystyka w Polsce wyraźnie
wzrasta
Już same posadzenie winorośli nawet bez produkcji wina w
gospodarstwie może podnieść atrakcyjność oferty agroturystycznej
Oferta turystyki winiarskiej w gospodarstwach agroturystycznych
jest elementem innowacyjnych działań

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Właściciele gospodarstw agroturystycznych z winnicami
Właściciele gospodarstw agroturystycznych bez winnic
N=41
Rysunek 16.4. Ocena czynników dotyczących szans rozwoju turystyki winiarskiej w Polsce
Źródło: wyniki badań własnych.

Chęć zwiększenia dochodu poprzez dodatkową produkcję wina
Rosnące zainteresowanie wśród gości
Własne zainteresowania (pasja, hobby)
Sprzyjające uwarunkowania regionalne (położenia gospodarstwa)
Dofinansowania do prowadzenia tego typu działalności
Zaobserwowałam/em taką formę za granicą
Zaobserwowałam/em taką formę w innych gospodarstwach w kraju
Inne

0

2

4

* Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź. N=6
Rysunek 16.5. Motywy, które skłoniły usługodawców do prowadzenia winnic jako atrakcji

w ofercie turystycznej obiektu agroturystycznego
Źródło: wyniki badań własnych.
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6

Wzrost prestiżu gospodarstwa
Większe przychody
Większe zainteresowanie przez turystów moim
gospodarstwem od czasu wprowadzenia takiej oferty
Większa promocja obiektu w regionie
Nawiązanie współpracy z innymi usługodawcami
prowadzącymi obiektu o podobnym profilu
Inne

0

2

4

6

*Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź. N=6
Rysunek 16.6. Korzyści, jakie odnosili usługodawcy z posiadania w swojej ofercie takiej atrakcji

jak winnica
Źródło: wyniki badań własnych.

Do głównych korzyści z tytułu prowadzenia winnic należy wymienić: wzrost
prestiżu gospodarstwa, większe przychody i zainteresowanie ze strony turystów.
Przeprowadzone badania z osobami nieprowadzącymi winnic uświadomiły, że istnieje
wiele czynników zniechęcających do podjęcia tego typu działalności. Przedstawiono je
na rysunku 16.7.
Niesprzyjające warunki klimatyczne
Duże nakłady finansowe na takie działanie
Nie mam wystarczającej wiedzy do zajmowania się uprawą
winorośli
Brak czasu na zajmowanie się winiarstwem
Nie pasuje ona do koncepcji tematycznej mojego gospodarstwa
Brak pomocy ze strony rodziny
Inne

0

10

20

30

40

50

60

70

80

*Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź. N=35
Rysunek 16.7. Czynniki decydujące o nieprowadzeniu winnicy jako jednej z atrakcji w

gospodarstwie agroturystycznym przez usługodawców [%]
Źródło: wyniki badań własnych.

Z rysunku 16.7 wynika, że głównym czynnikiem wpływającym negatywnie na
zakładanie winnic i prowadzenie działalności w tym kierunku są niesprzyjające warunki
klimatyczne. Natomiast na rysunku 16.8 skorelowano czynniki utrudniające lub ograniczające podejmowanie działalności winiarskiej z poziomu wykształcenia badanych
respondentów.
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100%
podstawowe

90%

zasadnicze zawodowe

80%

średnie
wyższe

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Niesprzyjające Nie pasuje ona do Brak czasu na
Nie mam
Duże nakłady
warunki
koncepcji
zajmowanie się wystarczającej
finansowe na
klimatyczne
tematycznej
winiarstwem
wiedzy do
takie działanie
mojego
zajmowania się
gospodarstwa
uprawą winorośli

Brak pomocy ze
strony rodziny

Inne

*Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź. N=35
Rysunek 16.8. Czynniki decydujące o nieprowadzeniu winnicy jako jednej z atrakcji w gospodarstwie agroturystycznym przez usługodawców w zależności od poziomu wykształcenia
respondentów [%]
Źródło: wyniki badań własnych.

Z badań wynika, że osoby posiadające niski poziom wykształcenia wskazywały na
brak czasu lub duże nakłady finansowe na tego typu działania. Czynniki, które mogą
zachęcić usługodawcę do wprowadzenia w ofercie swojego gospodarstwa atrakcji
w formie winnicy przedstawiono na rysunku 16.9.
Dopłaty i pomoc finansowa
Zachodzące zmiany klimatyczne idące w kierunku ocieplania się
klimatu
Fachowa pomoc i doradztwo w tym zakresie
Żadne czynniki mnie nie zachęcą
Inne

0

10

20

30

40

50

*Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź. N=35
Rysunek 16.9. Czynniki, zachęcające usługodawcę do wprowadzenia w ofercie swojego

gospodarstwa atrakcji w formie winnicy [%]
Źródło: wyniki badań własnych.
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60

Dodatkowe wsparcie finansowe gospodarstw agroturystycznych w postaci dopłat
i innego rodzaju pomocy finansowej stanowi jeden z głównych czynników, który mógłby
spowodować zainteresowanie i prowadzenie tego typu usług. Bodźce pozytywnie
wpływające na zakładanie i prowadzenie winnic oraz produkcji wina na rzecz turysty,
skorelowane z poziomem wykształcenia agroturystów przedstawiono na rysunku 16.10.
100%
podstawowe
zasadnicze zawodowe
średnie

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fachowa pomoc i
doradztwo w tym
zakresie

Dopłaty i pomoc
finansowa

Zachodzące zmiany
klimatyczne idące w
kierunku ocieplania
się klimatu

Żadne czynniki mnie
nie zachęcą

Trudno powiedzieć

*Respondenci mogli wskazać więcej niż 1 odpowiedź. N=35
Rysunek 16.10. Czynniki zachęcające usługodawcę do wprowadzenia w ofercie swojego

gospodarstwa atrakcji w formie winnicy w zależności od poziomu wykształcenia
respondentów [%]
Źródło: wyniki badań własnych.

Osoby legitymujące się niskim poziomem wykształcenia skłonne były podjąć tego
typu działalność, jeżeli otrzymałyby fachową pomoc i doradztwo w tym zakresie. Poza
tym osoby te liczyły na dopłaty i pomoc finansową do prowadzenia winnic.

Podsumowanie
W procesie postępującego ograniczenia działalności małych i średnich gospodarstw w sferze rolnej (przy jednoczesnym wzroście produkcji na dużych areałach)
należy promować rolniczy i turystyczny charakter wsi, z którym związana jest agroturystyka. W innym przypadku może to spowodować osłabienie kultury ludowej,
ograniczenie produkcji „zdrowej” żywności i zmiany w krajobrazie rolniczym. W trudnej
sytuacji finansowej gospodarstw agroturystycznych winiarstwo stanowi ważny czynnik
wzrostu, rozwoju i poprawy konkurencyjności. Coraz więcej rolników zajmuje się
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uprawą winorośli i produkcją wina. Wyprodukowane naturalne wino gronowe stanowi
atrakcję w gospodarstwie agroturystycznym37 . Jednocześnie winiarstwo umożliwia
promocję i rozwój regionu, generuje nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich i zatrzymuje niekorzystne tendencje migracyjne ze wsi do miast lub innych
obszarów kraju i zagranicy. Wzbogaconą ofertę agroturystyczną (produkt turystyczny)
o winiarstwo można osiągnąć dzięki kreatywności i przedsiębiorczości, dających
nieograniczone możliwości osiągania korzyści finansowych w długim okresie.
Analizując pod kątem kreatywności i przedsiębiorczości turystykę winiarską, realizowaną w gospodarstwach agroturystycznych można wyszczególnić ich działania38:
•
zwiedzanie i goszczenie turystów w winiarni, gdzie odbywa się degustacja
wytworzonego wina,
•
oferowanie wina do posiłków,
•
szkolenia lub warsztaty winiarskie,
•
uczestnictwo w winobraniu,
•
organizowanie imprez, w tym konkursów i świąt związanych z winiarstwem,
•
organizowanie firmowych imprez integracyjnych, wydarzeń artystycznych,
spotkań biznesowych, biznesmixeru przy winie,
•
publikowanie informatorów i map dotyczących szlaków turystyki winiarskiej.
Poruszana problematyka turystyki winiarskiej jest obszerna. W przyszłości warto
przeprowadzić dalsze badania na większej grupie respondentów, aby właściwie odpowiedzieć na pytania:
•
jakie szanse rozwoju ma enoturystyka w Polsce i w innych krajach europejskich?
•
jaki wpływ miał wirus SARS CoV-2 na enoturystykę?
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17. Sieci i organizacje sieciowe
w procesach zarządzania turystyką
wiejską w regionie Pienin
Networks and network organization in the processes of rural
tourism management in the Pieniny region
STRESZCZENIE: W artykule zaprezentowano organizacje sieciowe i ich rolę w procesach zarządzania turystyką wiejską w regionie Pienin. W pracy zdefiniowano sieci oraz turystykę wiejską
i jej najważniejsze formy. Opisano działalność lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych
grup działania oraz stowarzyszeń agroturystycznych jako klasycznych przykładów organizacji
sieciowych wspierających turystykę na wsi. Scharakteryzowano region pieniński pod względem
walorów przyrodniczych i kulturowych oraz przedstawiono najpopularniejsze formy turystyki
uprawiane w Pieninach. Zaprezentowano ponadto organizacje sieciowe z regionu pienińskiego
w aspekcie zarządzania usługami turystyczno-rekreacyjnymi.
SŁOWA KLUCZOWE: turystyka wiejska, agroturystyka, sieci, zarządzanie

SUMMARY: In the article network organizations and its role in the processes of rural tourism
management in the region of Pieniny have been presented. The paper defines networks and rural
tourism and its most important forms. The activities of local tourist organization, local action
groups and agritourism associations are describes as classic examples of network organizations
supporting tourism in the countryside. The Pieniny region was characterized in terms of its natural and cultural values, and the most popular forms of tourism here. Moreover, network organizations from the Pieniny region in terms of the management of tourist and recreational services
have been presented.
KEY WORDS: rural tourism, agritourism, networks, management

— 219 —

Wstęp
Pieniny to pasmo górskie w łańcuchu Karpat zlokalizowane w południowej Polsce
oraz północnej Słowacji. Od strony południowej Pieniny graniczą z pasmem Magury
Spiskiej, z północy z Gorcami i Beskidem Sądeckim, a ze strony zachodniej z Kotliną
Orawsko-Nowotarską oraz Pogórzem Spisko-Gubałowskim1. Tworzą one wyodrębnione pasmo górskie o długości około 35 km oraz szerokości do 6 km i podzielone są
pasmem rzeki Dunajec na trzy części2: Pieniny Spiskie pomiędzy Dursztynem a Niedzicą z najwyższym wzniesieniem o nazwie Żar (883 m n.p.m.), Pieniny Właściwe, położone między Czorsztynem a Szczawnicą ze szczytem Okrąglicy w Masywie Trzech
Koron oraz Małe Pieniny rozciągające się między Dunajcem na wysokości Szczawnicy
a Przełęczą Rozdziele na Wschodzie z najwyższym szczytem całych Pienin – Wysoką
(1050 m n.p.m.).
W regionie pienińskim turyści uprawiają różne formy turystyki. Do najpopularniejszych należy turystyka piesza górska i rowerowa, turystyka uzdrowiskowa w mieście
Szczawnica oraz turystyka wiejska i jej różne rodzaje, przede wszystkim agroturystyka,
turystyka krajoznawcza, ekoturystyka i wiejska turystyka kulturowa. Najważniejszym
czynnikiem determinującym rozwój turystyki wiejskiej w regionie Pienin są przyrodnicze walory turystyczne, występujące głównie na terenie Pienińskiego Parku Narodowego na przykład Masyw Trzech Koron z kulminacją Okrąglicy, Sokolica, Wysoka
czy Góra Zamkowa z najwyższej w Polsce położonymi ruinami zamku. Do atrakcji
krajobrazowych zalicza się również lasy, rzekę Dunajec, górskie potoki, faunę i florę.
Oprócz walorów przyrodniczych, na uwagę zasługują liczne walory kulturowe,
na przykład zabytki architektury, jak kościółek drewniany w Sromowcach Niżnych
czy zamek w Czorsztynie. Podstawowym składnikiem rozwoju turystyki wiejskiej w Pieninach jest zagospodarowanie turystyczne. W regionie działają typowe obiekty hotelarskie, jak hotele, motele, pensjonaty czy schroniska (na przykład schronisko PTTK
w Sromowcach Niżnych o nazwie „Trzy Korony”) oraz bardzo liczne, szczególnie
w gminie Czorsztyn i Krościenko nad Dunajcem, gospodarstwa agroturystyczne i inne
prywatne obiekty oferujące noclegi na małą skalę. Obok bazy noclegowej ważna jest
także baza gastronomiczna, która w regionie pienińskim stanowi albo część obiektów
hotelarskich, albo funkcjonuje w sposób samodzielny, na przykład w obrębie Pienin
Spiskich karczmy „Hajduk” oraz „Zadyma”.
Rozwój turystyki wiejskiej w Pieninach wspierają różne podmioty i organizacje.
Promują one walory turystyczne regionu, poszczególne formy turystyki oraz oferty
obiektów noclegowych. Instytucje te działają w układach międzysieciowych powiązań
oraz na bazie współpracy pomiędzy członkami sieci, określanymi mianem aktorów lub
węzłów. Współpraca sieciowa dotyczy wymiany zasobów ludzkich, rzeczowych,

Sz. Swoboda, Krajobraz i jego kulturowa waloryzacja. O przestrzeni wiejskiej w Pieninach,
„Zeszyty Wiejskie” 2013, nr 18, s. 240.
2
https://www.pieninypn.pl/pl/1171/0/polozenie-i-podzial-pienin.html [dostęp: 15.07.2021].
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finansowych oraz informacyjnych. Do najczęstszych jej przykładów zalicza się formowanie sieciowych produktów turystycznych oraz wspólne działania promocyjne.
Artykuł ma charakter teoretyczno-przeglądowy. Celem głównym opracowania jest
ukazanie organizacji sieciowych w procesach zarządzania turystyką wiejską w regionie
Pienin. Przedstawiono na podstawie literatury działalność trzech stowarzyszeń agroturystycznych zrzeszających między innymi gospodarstwa agroturystyczne z obszaru
pienińskiego. Zaprezentowano ponadto lokalną grupę działania i lokalną organizację
turystyczną, które również cechują się podejściem sieciowym w zarządzaniu turystyką
wiejską. Cele uzupełniające dotyczą charakterystyki sieci, turystycznych organizacji
sieciowych na rynku turystyki wiejskiej w Polsce oraz opisu walorów turystycznych
Pienin i popularnych w tym regionie form turystyki.

Pojęcie sieci, organizacji sieciowych oraz terminów pokrewnych
w naukach o zarządzaniu i jakości
W strukturach współczesnej gospodarki zachodzą różne procesy współpracy
i partnerstwa przedsiębiorstw. Dla większości firm kooperacja z innymi podmiotami
gospodarczymi oraz innego typu organizacjami staje się jedną z podstawowych dróg
rozwoju3. Według A.K. Koźmińskiego, aktualnie nasila się dezintegracja monopolistycznych struktur organizacyjnych, a w miejsce monolitów z jednym ośrodkiem kierowniczym, hierarchią i wyraźną strukturą powstają sieci luźno powiązanych ze sobą, w różnym stopniu autonomicznych, jednostek4. Należące do sieci podmioty określa się mianem węzłów, aktorów bądź obiektów. Podmioty te współpracują ze sobą na zasadzie
wymiany zróżnicowanych zasobów w celu osiągnięcia pojedynczych korzyści oraz profitów dla całej organizacji sieciowej. Według J. Lichtarskiego, sieć jest złożoną, wielopodmiotową strukturą o różnym stopniu trwałości, spójności i otwartości5. Autorzy
Dwojacki Nogalski definiują natomiast sieć jako „względnie trwałe zgrupowanie autonomicznych, wyspecjalizowanych zarówno jednostek, jak i przedsiębiorstw biorących
udział na zasadach rynkowych w układzie wzajemnych kooperacji”6.
Problematyka sieciowa obecna jest w różnych dziedzinach nauki. Rozważania praktyczno-teoretyczne dotyczące struktur sieciowych są obiektem badań coraz większej
grupy naukowców. Analizą struktur sieciowych zajmują się fizycy, biolodzy, informatycy, matematycy, socjolodzy, a coraz częściej także i ekonomiści7. W niniejszym artykule skupiono się na problematyce sieciowej w naukach o zarządzaniu i jakości,
J. Matyszkiewicz, Marketing organizacji sieciowych usług profesjonalnych w procesie tworzenia
wartości dla klienta, Katowice 2014, s. 57.
4
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5
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6
P. Dwojacki, B. Nogalski, Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, „Przegląd Organizacji” 1998, nr 4, s. 69.
7
A. Kawa, Analiza sieci przedsiębiorstw z wykorzystaniem metody SNA, „Przedsiębiorczość
i Zarządzanie” 2013, t. 14, z. 13, s. 77-87.
3

— 221 —

a dokładniej na aspektach zarządzania związanych z organizacjami sieciowymi funkcjonującymi na rynku turystyki wiejskiej.
Nauki o zarządzaniu zajmują się sieciami jako grupą przedsiębiorstw działających
w sieciowym układzie kooperacyjnym. Przedsiębiorstwa tworzą sieć, w obrębie której
współpracują one w różnym zakresie. Kooperacja ta jest ukierunkowana na osiąganie
korzyści zarówno dla całej sieci, jak i dla jej członków, czyli aktorów (węzłów).
W naukach o zarządzaniu i jakości można znaleźć wiele definicji sieci. Dla przykładu, K. Perechuda uważa, że przedsiębiorstwo sieciowe to zbiór niezależnych w sensie prawnym jednostek gospodarczych, realizujących różnorodne przedsięwzięcia
i projekty koordynowane przez firmę-integratora, która ma wyróżniające ją kluczowe
kompetencje8. Autor ten wymienia główne cechy organizacji sieciowych, do których
między innymi zalicza9:
•
dobrowolność przystąpienia do sieci,
•
równoległą rywalizację różnorodnych projektów i przedsięwzięć gospodarczych,
•
kompatybilność kompetencji firmy-integratora,
•
coraz krótsze cykle życia produktów i usług,
•
przenikanie się z innymi sieciami,
•
wykorzystanie sieci komputerowych w procesach komunikowania się,
•
duży potencjał organizacyjnego uczenia się.
Podobne cechy organizacji sieciowej w naukach o organizacji prezentuje A.P. Wiatrak, wskazując na10:
•
dobrowolność uczestnictwa w tego rodzaju organizacji,
•
płaską strukturę, elastyczność i strategiczne współdziałanie odrębnych podmiotów,
•
rotacyjne wykonywanie funkcji kierowniczych,
•
budowanie autorytetu na bazie wiedzy i doświadczenia.
Problematyka sieci jest mocno zakorzeniona w naukach o zarządzaniu i jakości, co
według W. Czakona wynika z dwóch nurtów badawczych11:
•
pierwszy ma swoje źródło w metodzie badawczej, jaką jest analiza sieci społecznych, w której docenienie ludzkiej natury społecznej zachęca do dociekań
naukowych, w jaki sposób pozycje, relacje oraz struktury wpływają na zachowania ludzi,
•
drugi nurt wywodzi się z badań dotyczących procesów tworzenia wartości.
Problematyka sieciowa w zarządzaniu dotyczy wszystkich sektorów gospodarki.
Zarządzanie organizacjami sieciowymi, współpraca w sieciach obecna jest w przemyśle,
K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja,
Wrocław 2007, s. 55.
9
Ibidem, s. 55-56.
10
D. Elsner, Ludzkie oblicze organizacji. Czy sieć jest dobra na wszystko?, „Personel” 1997, nr 9,
s. 24–26.
11
W. Czakon, Sieci w zarządzaniu strategicznym, Warszawa 2012, s. 26-27.
8
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agrobiznesie oraz wszelkiego rodzaju usługach. Przykładem usług mających olbrzymie
znaczenie w gospodarce Polski są usługi turystyczne i hotelarskie. Stanowią one podstawę branży turystycznej w kraju i świadczone są przez bardzo liczne oraz zróżnicowane podmioty gospodarcze i organizacje społeczne. W rozwoju każdej formy turystyki
w Polsce występuje zjawisko współpracy sieciowej pomiędzy zróżnicowanymi węzłami.
W układach sieciowych na rynku turystycznym kooperują ze sobą podmioty z sektora
hotelarstwa, gastronomii, transportu, przewodnictwa turystycznego czy biur podróży.
Jedną z najbardziej rozpowszechnionych form wypoczynku turystycznego w kraju jest
turystyka wiejska. W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę sieciowości w zarządzaniu turystyką wiejską i skupiono się na działalności turystycznych organizacji
sieciowych.

Organizacje sieciowe w zarządzaniu turystyką wiejską w Polsce
Turystyka wiejska jest bardzo popularną formą wypoczynku w Polsce. W literaturze
przedmiotu doczekała się ona licznych definicji oraz podziałów. Drzewiecki uważa,
że turystyka wiejska „stanowi formę rekreacji odbywającą się na obszarach «prawdziwej
wsi» i obejmuje wielorakie rodzaje aktywności rekreacyjnych związanych z przyrodą,
wędrówkami, turystyką zdrowotną, krajoznawczą, kulturową i etniczną”12. W opinii
Majewskiego, turystyka wiejska „obejmuje te formy turystyki, które odbywają się w środowisku wiejskim o niezurbanizowanej zabudowie, tradycyjnych strukturach społecznych, atmosferze lokalności, małej skali zakwaterowania, osobistych kontaktach,
rekreacji o małej intensywności, niewymagających dużych inwestycji, nieingerujących
znacznie w środowisko”13. Ciekawą jej definicję, poszerzoną o sektor rolniczy prezentuje Wojciechowska. Według niej, turystyka wiejska to „formy turystyki zachodzące na
wsi, związane z rolnictwem, leśnictwem, ogrodnictwem lub rybołówstwem, oparte na
atrakcjach przyrodniczych, kulturowych oraz atutach codziennego życia ich mieszkańców, a organizowane przez podmioty niekoniecznie powiązane społecznie lub
gospodarczo z tymi terenami”14.
Turystyka wiejska obejmuje różne formy wypoczynku i turystyki. Bazując na
zaprezentowanych dwóch pierwszych jej definicjach, można wyszczególnić turystykę
krajoznawczą i jej dwa podstawowe rodzaje: wiejską turystykę kulturową oraz ekoturystykę. Analizując definicję Majewskiego, można ponadto wskazać na turystykę pieszą,
która jest bardzo popularna w regionach górskich i wydaje się być bezpośrednio związana z ekoturystyką. Z kolei definicja Wojciechowskiej wskazuje między innymi na turystykę związaną z rolnictwem i ogrodnictwem, co sugeruje pobyty w gospodarstwach
agroturystycznych, a więc uprawianie agroturystyki. Agroturystyka, według Sikory, to
M. Drzewiecki, Agroturystyka. Założenia – uwarunkowania – działania, Bydgoszcz 1995, s. 22.
J. Majewski, Turystyka wiejska – przejściowa moda czy rzeczywista szansa wsi [w:] Wielofunkcyjność wsi w warunkach bezrobocia, red. B. Goryńska-Bittner, Z. Kaczmarek, Poznań 1997,
s. 32.
14
J. Wojciechowska, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Łódź 2009, s. 167.
12
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„zamieszkiwanie, wypoczynek i rekreacja w czynnym gospodarstwie rolnym (produkcja
roślinna lub zwierzęca), w którym znajduje się infrastruktura rekreacyjna, przyrodnicza
i kulturowa”15. Podobną definicję agroturystyki prezentują Dębniewska i Tkaczuk twierdząc, że jest to „rodzaj turystyki, który prowadzi się na terenach rolniczych, wykorzystując wolne pokoje mieszkaniowe – po adaptacji – budynki gospodarcze rolników oraz
produkcję i usługi ich właścicieli”16. Wracając do definicji turystyki wiejskiej autorstwa
Wojciechowskiej, warto dodatkowo zwrócić uwagę na turystykę związaną z leśnictwem. W literaturze przyjęły się dwie synonimiczne nazwy wypoczynku turystycznego
w obrębie lasów, mianowicie „turystyka na obszarach leśnych” lub „sylwanoturystyka”.
Bez względu, które nazewnictwo jest używane, trzeba podkreślić, że ten rodzaj turystyki wiejskiej odgrywa znaczącą rolę w życiu społecznym, spełniając istotne funkcje
ekologiczno-społeczne, zdrowotne i rekreacyjne17. Jak słusznie zauważa Jalinik, las
stanowi atrakcję turystyczną, zdrowotną oraz kulturową18.
Turystyka wiejska w Polsce i jej wymienione powyżej formy są wspierane przez
różne podmioty i organizacje. W literaturze najczęściej wspomina się o władzach samorządowych w gminach wiejskich, ośrodkach doradztwa rolniczego (ODR), lokalnych
organizacjach turystycznych (LOT), lokalnych grupach działania (LGD) oraz stowarzyszeniach turystyki wiejskiej i agroturystyki. Trzy ostatnie podmioty funkcjonują na
bazie ustawy o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach
(UPS)19.
Stowarzyszenia, LOT oraz LGD są klasycznymi przykładami organizacji sieciowych.
Dwa pierwsze podmioty cechuje dobrowolność przystąpienia do nich, wspólne działania ich członków (aktorów) w ramach, na przykład, kształtowania turystycznych produktów sieciowych czy działań promocyjnych. W stowarzyszeniach są zrzeszone
wyłącznie obiekty noclegowe, przede wszystkim gospodarstwa agroturystyczne, a do
lokalnych organizacji turystycznych, oprócz różnego rodzaju obiektów hotelarskich
i noclegowych, mogą również należeć urzędy gmin, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy
zajmujący się, na przykład rękodzielnictwem. Liczne badania potwierdzają różnorodne
korzyści dla rolników zajmujących się agroturystyką z tytułu ich członkostwa w stowarzyszeniach. Badacze M. Karczewska i J. Sikora20, A. Niedziółka21, J. Zawadka22 do

15
16
17

s. 13.

J. Sikora, Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Warszawa 2012, s. 63.
M. Dębniewska, M. Tkaczuk, Agroturystyka. Koszty, ceny, efekty, Warszawa 1997, s. 17.
M. Jalinik, Promocja w rozwoju sylwanoturystyki, „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2017, nr 7,

Idem, Obszary leśne wieloaspektową atrakcją turystyczną, Białystok 2021, s. 52-60.
Dz. U. 2017 poz. 210, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19890200104/
O/D19890104.pdf [dostęp: 14.05.2020].
20
M. Karczewska, J. Sikora, Działalność lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych w opinii kwaterodawców, [w:] Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów, red. Z. Kryński, E. Kmita-Dziasek, Krosno 2005, s. 199.
21
A. Niedziółka, Działalność stowarzyszeń agroturystycznych jako determinanta rozwoju agroturystyki w województwie małopolskim, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica”
2008, nr 51, s. 77.
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najczęstszych profitów zaliczają: wspólne działania promocyjne, na przykład wyjazdy na
giełdy agroturystyczne, szkolenia, wspólne imprezy, wymianę doświadczeń, wyjazdy do
innych gospodarstw agroturystycznych. Współpraca sieciowa, ściślej wewnątrzsieciowa, zrzeszonych w stowarzyszeniach agroturystycznych podmiotów stanowi horyzontalną (poziomą) formę kooperacji. Dotyczy ona współpracy pomiędzy aktorami
wewnątrz tej samej branży, które podejmują takie same działania w łańcuchu wartości.
Sieć horyzontalna ma charakter sieci zamkniętej o względnie stałych powiązaniach
sieciowych pomiędzy partnerami23. Stowarzyszenia agroturystyczne w ramach sieciowej współpracy międzyorganizacyjnej kooperują z władzami samorządowymi oraz
ośrodkami doradztwa rolniczego24. W pierwszym przypadku współpraca dotyczy przeważnie wspólnych działań promocyjnych, a w drugim organizacji kursów agroturystycznych.
Drugim rodzajem organizacji sieciowych zaangażowanych w procesy zarządzania
turystyką wiejską są lokalne organizacje turystyczne. Do najważniejszych zadań LOT
można zaliczyć25:
•
integrację społeczności lokalnej, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży
turystycznej,
•
kreowanie produktu turystycznego, jego rozwój i promocję wokół lokalnych
walorów turystycznych,
•
gromadzenie i aktualizację informacji o atrakcjach i produktach turystycznych,
•
utrzymanie i prowadzenie lokalnych punktów informacji turystycznej.
Kooperacja wewnątrzsieciowa w lokalnych organizacjach turystycznych stanowi
przykład połączenia współpracy poziomej i pionowej w turystyce wiejskiej. Prowadzi
ona do wielopłaszczyznowego układu współdziałania, który przyczynia się do powstania sieci diagonalnej, czyli wielowymiarowej26. Węzły w sieciach diagonalnych łączą
swoje zasoby materialne i niematerialne i ściśle współpracującą ze sobą na różnych
polach. Kooperacja w tych sieciach, podobnie jak w przypadku stowarzyszeń agroturystycznych, dotyczy głównie formowania produktów sieciowych oraz wdrażania wspólnych instrumentów komunikacji z rynkiem.
W zarządzaniu turystyką wiejską ważną rolę odgrywają lokalne grupy działania.
Zdecydowana większość LGD w Polsce realizuje granty i projekty o tematyce turystycznej. Podejście sieciowe widoczne jest w kooperacji grantobiorców składających
projekty grantowe związane z problematyką turystyczną. Często dotyczą one:

22
J. Zawadka, Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na
przykładzie wybranych gmin wiejskich), Warszawa 2010, s. 111.
23
E. Kmita-Dziasek, M. Bogusz, Networking wiejskiej przedsiębiorczości na przykładzie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych [w:] Sieci współpracy w turystyce wiejskiej. Stan obecny i nowe
wyzwania, red. J. Wojciechowska, Kraków-Łódź 2017, s. 119.
24
S. Foryś, Gospodarstwa i stowarzyszenia agroturystyczne w Polsce. W poszukiwaniu ruchu społecznego, Warszawa 2016, s. 247-250.
25
M. Jalinik, Doradztwo w działalności turystycznej, Białystok 2016, s. 76.
26
E. Kmita-Dziasek, M. Bogusz, op. cit., s. 119.

— 225 —

budowy lub modernizacji elementów wiejskiej infrastruktury turystycznej (bazy
noclegowej, żywieniowej oraz towarzyszącej),
•
w obrębie bazy towarzyszącej, inwestycji skierowanych na wytyczanie szlaków
turystycznych, budowę punktów informacji turystycznej, wypożyczalni sprzętu
turystyczno-sportowego oraz budowy, na przykład przystani wodnej.
Do głównych celów działalności LGD można zaliczyć27:
•
budowę systemu zagospodarowania turystycznego regionu,
•
ochronę środowiska przyrodniczego,
•
pomoc doradczą w prowadzeniu działalności turystycznej na obszarach wiejskich,
•
promocję walorów przyrodniczych i kulturowych,
•
organizację szkoleń w ramach działalności nierolniczej, których tematyka może
między innymi obejmować agroturystykę.
W przypadku lokalnych grup działania, na płaszczyźnie podejścia sieciowego
w zarządzaniu turystyką wiejską, występują układy kooperacyjne pomiędzy węzłami
w tak zwanych sieciach tymczasowych. Chodzi o współpracę podmiotów (grantobiorców), które aplikują do LGD o sfinansowanie ich projektów. Muszą to być podmioty
nieprowadzące działalności gospodarczej, na przykład koła gospodyń wiejskich, osoby
fizyczne, stowarzyszenia. Tematyka ich projektów związana jest między innymi z budową lub modernizacją infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, wspólną działalnością
promocyjną oraz tworzeniem turystycznych produktów sieciowych. Funkcjonowanie
sieci tymczasowej, powołanej w celu realizacji projektu opiera się od strony formalnej
na zawartej między aktorami umowie na czas określony 28.
Współpraca sieciowa w zarządzaniu turystyką wiejską, realizowana przez aktorów
należących do stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych organizacji turystycznych
oraz grantobiorców składających wspólne projekty do lokalnych grup działania, dotyczy w dużym stopniu obszaru zarządzania marketingowego. Ta dyscyplina zarządzania
jest definiowana jako „proces planowania i kształtowania instrumentów marketingowych, czyli produktów, cen, promocji, dystrybucji, procesów, personelu i świadectwa
materialnego, którego celem jest realizacja misji i osiąganie wyznaczonych celów
przedsiębiorstwa przez dostarczanie nabywcom produktów o coraz wyższej wartości”29. Problematyka sieciowości w zarządzaniu marketingowym może dotyczyć badań
nad przepływem wiedzy i informacji pomiędzy węzłami w sieci, kształtowania sieciowych produktów turystycznych oraz realizacji wspólnych instrumentów promocyjnych.
Układy sieciowe w procesach zarządzania turystyką wiejską są również związane
z obszarem zarządzania strategicznego. Wyraźnie widać to w działalności lokalnych
•

M. Jalinik, Doradztwo ..., s. 81.
K. Tubielewicz, Strategiczne zagadnienia tworzenia sieci tymczasowych, „Organizacja i Zarządzanie” 2017, nr 114, s. 503.
29
G. Rosa, Koncepcja zarządzania marketingowego [w:] Zarządzanie marketingowe, red. G. Rosa,
Warszawa 2012, s. 42-43.
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grup działania, a dokładniej w opracowanych przez nie lokalnych strategiach rozwoju
(LSR). Strategie stanowią podstawowe narzędzie zarządzania strategicznego, które
umożliwia między innymi realizację różnych przedsięwzięć w sektorze usług turystyczno-rekreacyjnych na wsi. Jeżeli w celach ogólnych strategii danej LGD są zapisane
działania dotyczące turystyki, można wówczas składać do niej projekt. Należy jednak
upewnić się, czy zawarte w celach ogólnych lokalnych strategii rozwoju, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia także są zbieżne z tematyką przedsięwzięć turystyczno-rekreacyjnych.

Organizacje sieciowe w procesach zarządzania turystyką wiejską
w Pieninach
W Pieninach znajduje się najstarszy park narodowy w Polsce obejmujący część gór
zwaną Pieninami Właściwymi. Początki ochrony przyrody datują się na 1921 rok, kiedy
wokół ruin zamku w Czorsztynie powstał prywatny rezerwat, a 11 lat później, w 1932
roku, założono „Park Narodowy w Pieninach”. Warto podkreślić, że w tym samym roku
powołano „Słowacki Rezerwat Przyrodniczy w Pieninach” i proklamowano pierwszy
w Europie transgraniczny obszar chroniony30. Pieniński Park Narodowy, wespół ze
swoim słowackim odpowiednikiem, chroni unikatowy przełom Dunajca, meandrującego
pośród wapiennych skał. Ochronie podlega również rzadko występująca, ciepłolubna
roślinność naskalna oraz cenne zbiorowiska roślinne, w tym reliktowe lasy sosnowe31.
W regionie pienińskim funkcjonują liczne obiekty hotelarskie i noclegowe, zakłady
gastronomiczne, firmy turystyczne oraz organizacje turystyczne. Wśród tych ostatnich
należy wymienić trzy stowarzyszenia agroturystyczne, które należą do ogólnokrajowej
Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”. Są to: „Galicyjskie
Gospodarstwa Gościnnych”, „Góralskie Stowarzyszenie Agroturystyczne” oraz „Stowarzyszenie Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich”. W 2014 roku, w ramach projektu
„Stan i czynniki rozwoju usług agroturystycznych w powiecie nowotarskim w perspektywie wsparcia agroturystyki z programów Unii Europejskiej w latach 2014-2020” autor
niniejszego artykułu przeprowadził badania ankietowe z prezesami wymienionych
stowarzyszeń, do których należeli także usługodawcy z regionu Pienin. Do „Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych” należały 33 gospodarstwa agroturystyczne z regionu
pienińskiego (25 w gminie Czorsztyn oraz 8 w gminie Krościenko nad Dunajcem),
w „Góralskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym” zrzeszonych było 39 rolników zajmujących się agroturystyką (26 w gminie Czorsztyn oraz 13 w gminie Krościenko nad
Dunajcem), a członków „Stowarzyszenia Turystyki i Agroturystyki Ziem Górskich”
z obszaru badań było 14 (10 z gminy Czorsztyn, 2 z gminy Krościenko nad Dunajcem

M. Panek, Polska. Parki narodowe. Dzika fauna i flora, Ożarów Mazowiecki 2017, s. 48.
A. Hołubowska, B. Marciniak, Małopolska. Kraków. Katalog atrakcji turystycznych. Województwo Małopolskie, Kraków 2007, s. 42.
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i 2 z gminy Szczawnica)32. Kooperacja sieciowa widoczna była we współpracy zrzeszonych podmiotów, co potwierdziły kolejne badania w tym samym projekcie, przeprowadzone z właścicielami należących do stowarzyszeń gospodarstw agroturystycznych.
Z regionu Pienin przebadano 21 usługodawców z gminy Czorsztyn, wśród których
6 osób było zrzeszonych w „Góralskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym”,
a 5 należało do „Galicyjskich Gospodarstw Gościnnych”33. Większość badanych obiektów (17), zrzeszonych jak i niebędących członkiem żadnego stowarzyszenia, polecało
kontaktującym się z nimi potencjalnym turystom inne gospodarstwa agroturystyczne.
Według prawie wszystkich ankietowanych, istotnym czynnikiem rozwoju agroturystyki
są wspólne działania promocyjne, które zdecydowanie łatwiej zrealizować kiedy należy
się do stowarzyszenia agroturystycznego. W drugiej pienińskiej gminie Krościenko nad
Dunajcem, ankiety wypełniło 20 rolników oferujących noclegi turystom. Okazało się,
że tylko 4 gospodarstwa agroturystyczne są zrzeszone, po 2 w „Galicyjskich Gospodarstwach Gościnnych” oraz „Góralskim Stowarzyszeniu Agroturystycznym”34 . Wśród
innych autorów piszących o korzyściach dla gospodarstw agroturystycznych z tytułu
członkostwa w stowarzyszeniach można dla przykładu podać badania Forysia35.
Przeprowadzone przez Niedziółkę w 2017 roku kolejne badania potwierdziły
ponownie duże korzyści dla zrzeszonych właścicieli gospodarstw agroturystycznych.
Badaniom poddano 20 rolników zajmujących się agroturystyką w gminie Czorsztyn.
Okazało się, że najważniejszą dla nich korzyścią w działalności agroturystycznej jest
członkostwo w stowarzyszeniu agroturystycznym, a dokładniej możliwość wspólnych
działań promocyjnych, kształtowania ofert sieciowych oraz uczestnictwa w szkoleniach
agroturystycznych36. W tym samym 2017 roku, Niedziółka przeprowadził następne
badania w gminach położonych w regionie pienińskim, tym razem w urzędach gmin
Czorsztyn i Krościenko nad Dunajcem oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Szczawnica.
Badania dotyczyły współpracy władz samorządowych z innymi podmiotami w zakresie
rozwoju wiejskiej turystyki kulturowej. Okazało się, że władze lokalne kooperują w tym
zakresie z trzema wymienionymi stowarzyszeniami agroturystycznymi oraz z Lokalną
Grupą Działania „Gorce-Pieniny”37. Współpraca ta ma charakter typowo sieciowy.
Ważną organizacją sieciową działającą także w regionie Pienin jest wymienione
powyżej Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”. Swoim działaniem
obejmuje ono trzy gminy: Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem oraz Ochotnicę Dolą.
32
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powiatu nowotarskiego, „Turystyka i Rozwój Regionalny” 2017, nr 8, s. 77-80.
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Głównym celem LGD jest polepszenie życia mieszkańców, wypromowanie regionu
przez rozwój turystyki i agroturystyki oraz wykorzystanie zasobów, którymi ten obszar
dysponuje, walorów kulturowych i przyrodniczych oraz kapitału ludzkiego38. Działalność tej LGD w aspekcie sieciowości w turystyce wiejskiej potwierdzają wyniki MusiałMałągo i Marcisz39.
W regionie badań działa także jedna lokalna organizacja turystyczna, mianowicie
LOT „Region Pieniny” z siedzibą w Szczawnicy. Działa one w sieci powiązań z licznymi
obiektami noclegowymi, firmami w sektorze turystyki oraz przewodnikami turystycznymi. Lokalna organizacja turystyczna organizuje wycieczki po regionie pienińskim, na
Podhale oraz w północne części Słowacji. W kontekście sieciowości w turystyce wiejskiej, „Region Pieniny” współpracuje z wieloma podmiotami z sektora turystycznego
w zakresie promocji, kształtowania produktów sieciowych oraz realizacji projektów
o tematyce turystycznej40.
W nieformalnych układach sieciowych w regionie Pienin, w gminach wiejskich
Czorsztyn oraz Krościenko nad Dunajcem, a także na obszarach wiejskich gminy
Szczawnica pozostają liczne obiekty hotelarskie i noclegowe, które nie należą do stowarzyszeń agroturystycznych oraz lokalnej organizacji turystycznej. Współpracują
mimo tego między sobą, najczęściej w zakresie promocji oraz wymiany turystów.

Podsumowanie
W zarządzaniu turystyką wiejską i agroturystyką podejście sieciowe odgrywa bardzo ważną rolę. W ramach nieformalnych oraz formalnych sieci współpracują ze sobą
różne podmioty, które określa się mianem aktorów, węzłów bądź obiektów. Do klasycznych organizacji sieciowych zarządzających usługami turystycznymi na obszarach
wiejskich zaliczają się stowarzyszenia agroturystyczne. Zrzeszają one przede wszystkim
gospodarstwa agroturystyczne, których kooperacja w sieci dotyczy głównie polecania
potencjalnym turystom innych obiektów, wspólnej działalności promocyjnej oraz
kształtowania sieciowych produktów turystycznych. Innymi podmiotami o cechach
organizacji sieciowych są lokalne grupy działania oraz lokalne organizacje turystyczne.
Pierwsze wspierają rozwój turystyki wiejskiej i różnych jej form dzięki opracowanym
lokalnym strategiom rozwoju.
Współpraca sieciowa w zarządzaniu turystyką wiejską jest bardzo ważnym czynnikiem rozwoju usług turystyczno-rekreacyjnych w Pieninach. To typowy turystyczny
region w południowej części województwa małopolskiego, graniczący ze Słowacją.
Turyści mają na tym obszarze możliwość uprawiania różnych form turystyki.
http://www.leadergorce-pieniny.pl/files/lgd_gorce_pieniny_folder_24str.pdf [dostęp: 19.07.
2021].
39
M. Musiał-Malago, J. Marcisz, Lokalne Grupy Działania i ich działalność na obszarach wiejskich
województwa małopolskiego, „Studia Ekonomiczne. Gospodarka. Społeczeństwo. Środowisko” 2019,
nr 1, s. 164-169.
40
https://regionpieniny.pl/# [dostęp: 19.07.2021].
38
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Najpopularniejsze to turystyka wiejska i agroturystyka, następnie piesza turystyka
górska, turystyka rowerowa oraz dwie popularne formy turystyki krajoznawczej na wsi,
mianowicie ekoturystyka i wiejska turystyka kulturowa. Od strony podażowej, rozwój
wymienionych rodzajów turystyki wspierają różne podmioty i organizacje. W działalności promocyjnej ważną rolę pełnią władze samorządowe w gminach Czorsztyn i Krościenko nad Dunajcem oraz stowarzyszenia agroturystyczne zrzeszające gospodarstwa
agroturystyczne z regionu Pienin.
W działalności promocyjnej, ale w większym stopniu w zakresie realizacji projektów
i grantów dotyczących sieciowych produktów turystyki wiejskiej oraz budowy lub
modernizacji infrastruktury wiejskiej, duże znaczenie w regionie pienińskim ma Lokalna Grupa Działania „Gorce-Pieniny”. Ujęcie sieciowe w funkcjonowaniu tej LGD
widoczne jest w projektach grantowych oraz projektach współpracy z innymi LGD.
Wśród członków LGD z sektora publicznego są obie gminy pienińskie: Czorsztyn oraz
Krościenko nad Dunajcem. W sektorze natomiast społecznym w „Gorcach-Pieninach”
zrzeszone są 2 koła terenowe „Góralskiego Stowarzyszenia Agroturystycznego”: „Czorsztyn” i „Krościenko nad Dunajcem”. Z kolei w ofercie sieciowych produktów turystycznych, organizacji wycieczek i oczywiście w promocji, ważną rolę odgrywa LOT
„Region-Pieniny” z siedzibą w Szczawnicy.
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18. Obszary przyrodniczo cenne
w planowaniu przestrzennym
Valuable natural areas in spatial planning

STRESZCZENIE: Definicje obszarów przyrodniczo cennych opierają się na kryterium przyrodniczym. Brak jest jednak w pełni zadowalającej interpretacji biologicznej pojęcia obszarów
przyrodniczo cennych. Wartościowanie obszarów przyrodniczo cennych uwzględnia głównie
motywy postępowania z punktu widzenia określonych potrzeb człowieka. Jedyną szansą na
zachowanie obszarów przyrodniczo cennych o znaczeniu lokalnym, które nie są objęte formami
ochrony przyrody jest wprowadzenie odpowiednich uregulowań w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Obecne przepisy regulujące planowanie i zagospodarowanie
przestrzenne nie zapewniają zachowania ładu przestrzennego i uwzględniania interesu publicznego, którym są także działania ochronne. Ich wieloletnie stosowanie powoduje systematyczny
spadek wartości użytkowej przestrzeni i występowanie różnych konfliktów przestrzennych.
Uchwalanie planów miejscowych nie jest obecnie dla gmin priorytetem. Trudno dlatego oczekiwać, że planowanie miejscowe umożliwi pełną ochronę nie tylko obszarów przyrodniczo cennych, ale w ogóle całości zasobów przyrodniczo-kulturowych. Ochrona obszarów przyrodniczo
cennych nie wpisuje się także w realizację polityki przestrzennej na poziomie ponadlokalnym.
W sytuacji braku właściwego planowania miejscowego zachowanie i odtwarzanie wysp środowiskowych, korytarzy ekologicznych, czy obszarów włączonych w rezerwaty biosfery jest bardzo
utrudnione lub wręcz niemożliwe.
SŁOWA KLUCZOWE: obszary przyrodniczo cenne, planowanie przestrzenne, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego

ABSTRACT: Definitions of the naturally valuable areas are based on the natural criterion. There
is, however, no fully satisfactory biological interpretation of the concept of naturally valuable
areas. The valuation of nature valued areas takes into account mainly the motives of behaviour
from the point of view of specific human needs. The only chance to preserve environmentally
valuable areas of local importance which are not covered by forms of nature protection is to
introduce appropriate regulations in the local spatial development plans. Current laws governing
planning and zoning do not ensure that spatial land is preserved and that the public interest,
which includes conservation measures, is taken into account. Their long-standing use causes
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a systematic decline in the use value of space and the occurrence of various spatial conflicts.
Adopting local plans is not currently a priority for communes. Therefore, it is difficult to expect
that the local planning will enable full protection not only of the naturally valuable areas, but also
of the whole natural and cultural resources. The protection of environmentally valuable areas
does not fit in with the implementation of the spatial policy at the supra-local level either. In the
absence of proper local planning, the preservation and restoration of environmental islands,
ecological corridors or areas included in biosphere reserves is very difficult or even impossible.
KEY WORDS: valuable natural areas, spatial planning, local spatial development plans

Wstęp
Nie wchodząc w dyskusję dotyczącą definicji obszarów przyrodniczo cennych
należy zwrócić uwagę na istniejące pewne rozbieżności w rozumieniu tego pojęcia oraz
w stosowanych metodach klasyfikacji tych obszarów. Zazwyczaj brak jest w pełni
zadowalającej interpretacji biologicznej, chociaż to między innymi na kryterium
przyrodniczym opierają się definicje obszarów przyrodniczo cennych1. Niekiedy odnosić można wrażenie, że w opisach, czy definiowaniu obszarów przyrodniczo cennych
są stosowane określenia rozumiane wręcz potocznie w oderwaniu od ich właściwego
znaczenia. W oznaczaniu cenności obszarów lub tworów przyrodniczych podkreślana
jest także ich wartość rynkowa, chociaż w wielu przypadkach jest ona problematyczna.
Przykładem może być woda, która jest zasobem rynkowym i ma własną cenę. Jednak
bez wątpienia w naszym kraju cena ta nie kształtuje się jako wolnorynkowa. Wyceny
wartości wody nie wynikają z rachunku ekonomicznego, ale są przedmiotem decyzji
administracyjnych, uwzględniających uwarunkowania społeczne i polityczne.
Żaden z polskich aktów prawnych nie podaje wprost definicji obszaru przyrodniczo
cennego. Jednak w ustawie o ochronie przyrody2 występują określenia „obszary cenne
pod względem przyrodniczym” (art. 6 ust. 2) oraz „obszary cenne przyrodniczo”
(art. 14), a w Prawie ochrony środowiska3 określenie obszary i obiekty cenne przyrodniczo (art. 127 ust. 2 pkt 1). W obu tych ustawach te określenia są związane z formami
ochrony przyrody w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie przyrody (art. 6 ust. 1)
już istniejącymi lub projektowanymi. Wszystkie są podobne i różnią się między sobą
A. Cieszewska, Zachowanie terenów cennych przyrodniczo w kształtowaniu struktury
krajobrazu na poziomie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, „Problemy Ekologii
Krajobrazu” 2008, t. 21, s. 239-250; M. Jalinik, Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych,
Białystok 2005; A. Kołodziejczyk, Obszary cenne przyrodniczo – szansa czy bariera dla rozwoju
lokalnego gminy Sieraków, „Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN” 2016,
nr 167, s. 180-190.
2
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, tj. Dz. U. 2020 poz. 55, ze zm.
3
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, tj. Dz. U. 2020 poz. 1219, ze zm.
1
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nieznacznie tylko układem wyrazów, a nie treścią. W literaturze spotykane są także
takie określenia jak tereny wartościowe przyrodniczo, tereny mające znaczenie
przyrodnicze, tereny o cennych wartościach naturalnych, tereny o szczególnych
wartościach przyrodniczych4. Ze stanowiska, że obszary przyrodniczo cenne (poza
chronionymi prawnie) można utożsamiać z terenami cennymi ekologicznie5 nic nie
wynika, ponieważ nie wiadomo co to są tereny cenne ekologicznie. Autorzy ich nie
definiują, nie wiadomo także co rozumieją pod stosowanymi pojęciami środowisko
naturalne i naturalny ekosystem, wprowadzając jednocześnie dodatkowe i nieznane
w ekologii pojęcie moc ekologiczna. Spotykane jest też określenia pierwotne ekosystemy6, które jakoby miałyby znaczenie dla klasyfikacji obszarów cennych przyrodniczo. Tylko, że takich ekosystemów w naszym kraju nie ma, podobnie jak równowagi
ekologicznej, którą rzekomo mamy chronić.
W określeniu obszary przyrodniczo cenne ukryte jest wartościowanie, uwzględniające motywy postępowania z punktu widzenia określonych potrzeb człowieka. Cenność
to cecha tego, co ma dużą wartość materialną lub tego, co ma duże znaczenie. Ale jak
chce się określić znaczenie, to pyta się o wartość. W przyrodzie, gdzie nie ma nic stałego, nie istnieją ani dobre, ani złe układy biologiczne, ani cenne, bardziej cenne, czy
mniej cenne. To tylko nasza wyobraźnia o ich rzekomej wartości wynikająca tylko
z kultury, potrzeb gospodarczych, społecznych, czy poziomu wykształcenia. I do tego
zupełnie odmienna w różnych kręgach kulturowych świata. Pojęcie cenności nie odnosi
się więc w żadnym przypadku do ekosystemów. Można w tym przypadku mówić co
najwyżej o usługach ekosystemowych, a nie o funkcjonowaniu ekosystemu o określonej
strukturze, który odzwierciedla istotę procesów zachodzących w biosferze7. Jednak
nawet wyodrębnianie rzeczywistych ekosystemów jest zawsze mniej lub bardziej arbitralne. Wyróżnianie obszarów przyrodniczo cennych między innymi z uwzględnieniem
kryterium wysokiej bioróżnorodności także wynika wyłącznie z ludzkiej motywacji i nie
ma nic wspólnego z procesami zachodzącymi w ekosystemach. Liczba gatunków jest
dla biocenoz i ekosystemów zupełnie obojętna i nie ma dla nich żadnego znaczenia.
Nie wiadomo nawet, czy ma jakiekolwiek znaczenie dla biosfery, ponieważ jej funkcjonowanie nie jest uzależnione od zmniejszania się, czy zwiększania liczby gatunków.
Bioróżnorodność jest niezwykle cenną wartością wyłącznie dla człowieka. Jej poznanie
w różnych środowiskach oraz sposobów prowadzenia ochrony jest niezwykle istotne
głównie kulturowo, ale i poznawczo. Ma znaczenie praktyczne, estetyczne i etyczne,
niekiedy także i religijne. Dlatego prowadzone są liczne działania mające między innymi
A. Cieszewska, op. cit, s. 200.
T. Bajerowski i in., Wycena i gospodarowanie nieruchomości na obszarach cennych ekologicznie, Zielona Góra 1997; N. K. Sławińska, J. Świdyński, Ocena wartości obszarów przyrodniczo
cennych i ich wpływ na wartość nieruchomości, „Edukacja Biologiczna i Środowiskowa” 2016, nr 2,
s. 14-20.
6
M. Łuszczyk, Kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów przyrodniczo cennych [w:]
Zrównoważony rozwój obszarów przyrodniczo cennych, Planistyczne i implementacyjne aspekty
rozwoju obszarów przyrodniczo cennych, red. T. Poskrobko, Białystok 2011, s. 260-276.
7
J. Weiner, Życie i ewolucja biosfery, Warszawa 1999, s. 96.
4

5
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na celu utrzymanie bogactwa siedliskowego i gatunkowego różnych obszarów, zachowanie populacji gatunków oraz miejsc ich życia, kształtowanie przestrzeni terenach
otwartych przez utrzymanie zwartej zabudowy, zapobieganie jej rozproszeniu i pozostawianie odpowiedniego areału terenów nieleśnych pozbawionych zabudowy, hamowanie sukcesji wtórnej (na przykład na wrzosowiskach) czy modyfikowanie działań
gospodarczych (na przykład gospodarki leśnej i rolnej) do potrzeb chronionych
gatunków (na przykład ptaków), a nawet przywracanie dawnych zasad gospodarowania
(na przykład w górach przywrócenie ekstensywnego użytkowania kośnopastwiskowego).
W artykule przedstawiono problematykę obszarów przyrodniczo cennych na tle
planowania i zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym i ponadlokalnym. Zwrócono uwagę na trudności ich ochrony w warunkach rozregulowania systemu
planowania przestrzennego oraz braku skutecznych działań ze strony samorządu
terytorialnego.
Artykuł o charakterze teoretyczno-przeglądowym został opracowany na podstawie
analizy literatury naukowej, aktów prawnych, raportów kontroli przeprowadzonych
przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz doświadczeń projektowych i administracyjnych
autorów.

Obszary przyrodniczo cenne w planowaniu miejscowym
Słusznie uważa się, że jedyną szansą na zachowanie terenów przyrodniczo cennych o znaczeniu lokalnym, które nie są objęte formami ochrony przyrody, jest wprowadzenie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Dlatego szczególne znaczenie przypisywano mobilizowaniu władz gmin do
wzięcia odpowiedzialności za tego rodzaju tereny8. Z takiego postawienia sprawy
wynika jednak, że aby władze lokalne wykonywały swoje obowiązki ustawowe, to należy
je do tego specjalnie namawiać. Jeżeli nie będzie miało to miejsca, to nie będą ich
realizować. Teoretycznie rzecz biorąc, sytuacja taka nie może mieć miejsca, ponieważ
dbałość o przyrodę, będącą dziedzictwem narodowym, jest obowiązkiem organów
administracji publicznej, a więc i gmin. Zgodnie z art. 4, ust. 1-3 ustawy o ochronie
przyrody są one obowiązane do zapewnienia warunków prawnych, organizacyjnych
i finansowych dla ochrony przyrody, a także do prowadzenia, podobnie jak instytucje
naukowe i oświatowe oraz publiczne środki masowego przekazu, działalności edukacyjnej, informacyjnej i promocyjnej w dziedzinie ochrony przyrody. Wymagania ochrony przyrody muszą być uwzględniane w różnych dokumentach przyjmowanych przez
samorząd terytorialny szczebla gminnego, między innymi w programach ochrony środowiska, strategiach rozwoju, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
stanowiących prawo lokalne (art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie przyrody). W takiej sytuacji
8
P. Pawlaczyk, A. Jermaczek, Poradnik lokalnej ochrony przyrody, Świebodzin 1997; A. Cieszewska, op. cit.
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władze gmin należy nie tyle nakłaniać, czy mobilizować do działań związanych
z ochroną przyrody, ale ściśle je kontrolować i rozliczać ze skutków podejmowanej lub
zaniechanej działalności. Ochrona przyrody nie może być kaprysem lokalnej władzy,
tylko systemowo prowadzoną działalnością.
Odpowiedzialność za ochronę przyrody, a tym samym cenne przyrodniczo obszary
i obiekty, spoczywa na gminach także z mocy Prawa ochrony środowiska, ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym9, ustawy o samorządzie gminnym10
oraz postanowień Konstytucji RP11 i konwencji międzynarodowych. W rzeczywistości
sytuacja w tym zakresie może wyglądać jednak zupełnie inaczej. Przeprowadzona przez
Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) kontrola12 wykazała, że pomimo istniejących obowiązków
wynikających z przepisów prawa znaczna część kontrolowanych gmin (kontrole
przeprowadzono w okresie 2015 – pierwsze półrocze 2017) nie wykazywała należytej
dbałości o cenne przyrodniczo obiekty i obszary; między innymi:
•
nie zapewniono właściwych warunków do ochrony lokalnych form ochrony
przyrody oraz nie podejmowano skutecznych działań dla określenia ich stanu,
•
nie podejmowano działań w celu właściwego uregulowania stanu lokalnych
form ochrony przyrody w aktach prawa miejscowego,
•
nierzetelnie sporządzano sprawozdania statystyczne,
•
działania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nie były wystarczające
do koordynacji funkcjonowania form ochrony przyrody.
Już wcześniej kontrola NIK ujawniła13, że w wielu gminach dane o terenach lub
obiektach ochrony przyrody, zawarte w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy były niepełne i nieaktualne. Podobnie informacje
o walorach przyrodniczych zawarte w programach ochrony środowiska często były
niepełne lub niezgodne z innymi dokumentami strategicznymi obowiązującymi w danej
gminie. Z kolei przeprowadzona przez NIK kontrola dotycząca ochrony drzew w procesach inwestycyjnych w miastach14 wykazała, że burmistrzowie i starostowie nie
wykorzystywali wszystkich dostępnych instrumentów prawnych dla zapewnienia
dostatecznej ochrony drzew w trakcie realizacji inwestycji. Kontrola NIK dotycząca
zarządzanie zielenią miejską ujawniła15 występowanie wielu nieprawidłowych działań
gmin związanych z utrzymaniem na swoim terenie pomników przyrody, stanowisk
9
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tj. Dz. U.
2020 poz. 293, ze zm.
10
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tj. Dz. U. 2020 poz. 713, ze zm.
11
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. nr 78, poz. 483, ze zm.
12
Lokalne formy ochrony przyrody. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli,
Warszawa 2017 (nr ewid. 197/2017/P/17/049/KSI; KSI.410.005.00.2017).
13
Informacja o wynikach kontroli zarządzania środowiskiem w gminach, Najwyższa Izba Kontroli, Departament Środowiska, Warszawa 2011 (nr ewid. 137/2011/P10113/KRS; KRS-4101-06-00/
2010).
14
Ochrona drzew w procesach inwestycyjnych w miastach. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2015 (nr ewid. 179/2014/P/14/087/LKR; LKR-4101-011-00/ 2014).
15
Zarządzanie zielenią miejską. Informacja o wynikach kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa 2017 (nr ewid. 158/20178/P/077/LKR; LKR.430.005.2017).
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dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast zobowiązani do dbałości o cenne przyrodniczo obiekty nie zapewniali realnych warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych dla ochrony lokalnych form ochrony przyrody.
Raporty z kontroli NIK dostarczają bardzo wielu interesujących materiałów. Kontrole te często wydają się jednak jakby niespełnione, ponieważ ich wpływ na niezbędne
zmiany jest jednak mało zauważalny.

Ochrona przestrzeni w wypaczonym systemie planowania
przestrzennego
W naszym kraju realizacja prawa dotyczącego ochrony zasobów przyrody jest często iluzoryczna, a nie realna. Spowodowane to jest także wypaczeniem systemu
planowania i zagospodarowania przestrzeni oraz praktycznego sposobu realizacji
określonych przez niego działań. Gospodarowanie przestrzenią stanowi płaszczyznę
koordynacji wszelkich zamierzeń publicznych i prywatnych, których celem jest wykorzystanie – najczęściej prowadzące do znacznego przekształcenia – przestrzeni. Szczególną postacią aktywności przestrzennej jest realizacja inwestycji skutkująca zmianą
sposobu zagospodarowania terenu. Zapewnienie sprawności realizacji inwestycji,
zarówno publicznych, jak i prywatnych, stanowi warunek konieczny dla zapewnienia
wzrostu gospodarczego i spójności społeczno-ekonomicznej państwa. Najczęściej
w tym miejscu zapomina się o potrzebach ochrony części przestrzeni (zachowanie
terenów otwartych) i jej zasobów przyrodniczo-kulturowych, których częścią są także
obszary przyrodniczo cenne. Planowanie przestrzenne jest procesem decyzyjnym,
w którym plan miejscowy winien stanowić swoistą deklarację gminy nie tylko w zakresie jej zamierzeń inwestycyjnych, ale także podejmowanych kompleksowych działań
ochronnych. Jako prawo lokalne jest publicznym przyrzeczeniem o określonych konsekwencjach (organizacyjnych, administracyjnych, finansowych, społecznych). Niezbędne jest dlatego kompleksowe powiązanie złożonej działalności planistycznej
w przestrzeni ze strategiami rozwoju, tworzącymi ramy dla przyszłych procesów inwestycyjnych, a jednocześnie pełniącego funkcje ochronne wobec wszystkich wartości
wysoko cenionych, dotyczących głównie zasobów przyrodniczych i kulturowych.
Obecnie funkcjonujące przepisy regulujące planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie stanowią jednak sprawnie działającego mechanizmu zapewniającego kompleksowy rozwój
kraju przy zachowaniu ładu przestrzennego i uwzględnieniu interesu publicznego,
którego częścią są także działania ochronne. Ich wieloletnie stosowanie powoduje
systematyczny spadek wartości użytkowej przestrzeni i występowanie w różnym
zakresie wielu konfliktów społecznych.
Planowanie przestrzenne zostało wypaczone między innymi przez mało przejrzyste przepisy znajdujące się w wielu aktach prawnych oraz niedostrzeganie wartości
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społecznej i ekonomicznej przestrzeni, prowadzące do jej przypadkowego i chaotycznego zabudowywania, a także postrzeganie systemu planistycznego przez społeczeństwo i część polityczno-administracyjnego aparatu państwowego jako opresyjnej formy
kontroli nad procesami inwestycyjnymi i ograniczanie prawa własności utożsamianego
głównie z prawem do zabudowy. Liczba aktów prawnych dotyczących problematyki
planowania przestrzennego wynosi obecnie co najmniej 70, uwzględniając ustawy
z różnych dziedzin, a także przygotowywane doraźnie specustawy regulujące procesy
inwestycyjne w różnych sektorach gospodarki. W wielu przypadkach w procesie ich
powstawanie nie był brany pod uwagę w wystarczającym stopniu lub w ogóle aspekt
przestrzenny i ochrony zasobów przyrodniczych. Liczba przepisów prawa mających
wpływ na proces planowania przestrzennego jest już tak duża, że ich monitorowanie
i aktualizacja stają się niemożliwe do wykonania w pełni. Zasadniczą wadą obecnego
systemu prawnego są także zbyt częste, nieuporządkowane i merytorycznie nieuzasadnione zmiany prawa. Jednym z wielu przykładów może być likwidacja przepisów
dotyczących planowania na poziomie krajowym, a tym samym uchylenie Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 203016. Sytuacja taka powoduje konieczność
adaptacji organów administracji publicznej do nowych zadań, co odbywa się ze szkodą
także dla działań ochronnych, stających się z dnia na dzień mało ważnymi i w zasadzie
nieobowiązującymi. Utworzone zostały nowe procedury, na przykład w przypadku
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach17 (art. 71-103) lub ustawy o rewitalizacji18.
Część nowych regulacji wprowadziła dodatkowe instrumenty prawne znacznie komplikujące istniejący system planowania przestrzennego, na przykład ustawa krajobrazowa 19, czy wprowadzenie procedur lokalizacji dużych inwestycji mieszkaniowych
i towarzyszących (infrastrukturalnych)20. Chociaż w tym ostatnim przypadku do inwestycji towarzyszących zalicza się także tereny zieleni urządzonej (art. 2 pkt 3), to jednak
trudno je traktować jako obszary przyrodniczo cenne, podobnie jak posadzenie
bratków lub tulipanów na rabatach miejskich nie jest – jak się wydaje niektórym architektom krajobrazu – zwiększaniem bioróżnorodności.
Wprowadzenie i działanie specustaw inwestycyjnych (drogowa, lotniskowa, terminalowa, powodziowa, kolejowa, jądrowa, Euro oraz megaustawa) wprowadziło podział
Uchwała nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, M.P. 2012 poz. 252; Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, która weszła w życie 27.04.2012 r., została uchylona 13.11.2020 r.
na mocy przepisów zmieniających w różnym zakresie szereg obowiązujących ustaw, w tym także
zasady prowadzenia polityki rozwoju – ustawa z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1378.
17
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
tj. Dz. U. 2021 poz. 247, ze zm.
18
Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, tj. Dz. U. 2021 poz. 485.
19
Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem
narzędzi ochrony krajobrazu, Dz. U. poz. 774, ze zm.
20
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących, tj. Dz. U. 2020 poz. 219, ze zm.
16
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systemu prawnego na dwie wzajemnie się wykluczające się części, w ramach którego
inwestorzy objęci specustawami korzystają ze specjalnego trybu ich realizacji. Natomiast pozostali inwestorzy mają do dyspozycji ogólny system prawny, w ramach
którego funkcjonują przepisy nieuwzględniające specyfiki tych inwestycji (zwłaszcza
o charakterze liniowym). Oparcie większości istotnych inwestycji na specustawach
powoduje ich oderwanie od systemu planistycznego na wszystkich szczeblach planowania. Specustawy wyłączyły wymóg planowania i uzgadniania przebiegu inwestycji
o charakterze krajowym i regionalnym w dokumentach strategicznych i planowania.
Dopuściły także możliwość realizacji inwestycji wbrew ustaleniom planów miejscowych, zawierając normy wyłączające całkowicie przepisy tych planów. W tej sytuacji
etapem, na którym rozstrzyga się lokalizacja inwestycji, jest faza uzyskiwania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach, której ustalenia wiążą na kolejnych etapach
przygotowania i realizacji inwestycji. Postępowanie to stało się jedynym etapem,
w którym następuje analiza wariantów przebiegu inwestycji, również w kontekście
zachowania ładu przestrzennego i wartości ekonomicznej przestrzeni. Etap środowiskowy jako jedyny zawiera część partycypacyjną w przygotowaniu inwestycji. Występuje ona wyłącznie w przypadkach stwierdzenia przez organ wydający decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wymagalności raportu oddziaływania na środowisko,
co skutkuje powstaniem wymogu udziału społeczeństwa. System inwestowania oparty
na specustawach wymknął się już z jakichkolwiek zasad rozwoju przy całkowitym
lekceważeniu uwarunkowań przestrzennych i środowiskowych21.
W 2020 roku dużym zagrożeniem dla różnego rodzaju obszarów przyrodniczo
cennych na obszarze całego kraju okazała się specustawa zwana ustawą covidovą22,
określająca zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeniem wirusem SARSCoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem,
w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych
w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcie dróg szerzenie się tej choroby
zakaźnej. Przeciwdziałanie rozwojowi tej choroby obejmuje wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką
oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych choroby COVID-19 (art. 2
ust. 2). Dla realizacji tych celów w ustawie między innymi przewidziano (art. 12),
że w odniesieniu do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, oraz zmiany sposobu użytkowania, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19, nie stosuje się między innymi przepisów Prawa budowlanego 23 , ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy

Biała Księga dla Infrastruktury, Warszawa 2013.
Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych, tj. Dz. U. poz. 374, ze zm.
23
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tj. Dz. U. 2020 poz. 1333, ze zm.
21

22
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o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami24. Artykuł 12 nie wyłączał jednak w żadnym
zakresie przepisów środowiskowych, w tym Prawa ochrony środowiska i ustawy
o ochronie przyrody. Określono także, że art. 12 ustawy o COVID-19 miał odpowiednio
zastosowanie, jeżeli do utrzymania ciągłości działania istotnych usług służących
bezpośrednio przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, w szczególności w zakresie
telekomunikacji, łączności publicznej, transportu, świadczeń zdrowotnych, energetyki,
handlu, gospodarki wodnej lub kanalizacyjnej, oczyszczania ścieków, porządku
publicznego, obronności, niezbędne było projektowanie, budowa, przebudowa, zmiana
sposobu użytkowania, remont, utrzymanie lub rozbiórka obiektów budowlanych (art.
12b ust. 1). Zarówno art. 12, jak i art. 12b utraciły moc prawną po upływie 180 dni od dnia
wejścia w życie ustawy (8 marca), co nastąpiło 5 września 2021 roku (art. 36 ust. 1).
Przez pół roku umożliwiono realizację inwestycji budowlanych bez konieczności
uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę, czy stosowania
regulacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Możliwe było także
podjęcie działań inwestycyjnych wobec zabytków bez konieczności uzyskania zgody
konserwatora zabytków.
Na podstawie tych przepisów wielu inwestorów bardzo szybko skorzystało z takiej
okazji i rozpoczęło budowę obiektów niesłużących ochronie zdrowia, ale budynków
i osiedli mieszkaniowych, ponieważ nie musieli mieć pozwolenia na budowę i stosować
się do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Mimo powszechnej krytyki, protestów mieszkańców i władz gmin w całym kraju powstały setki obiektów o niejednoznacznym statusie prawnym, budowanych wręcz nielegalnie, ponieważ
z pominięciem przepisów środowiskowych, którymi nikt się nie przejmował. I to nie
w celach walki z COVID-19, ale wyraźnie spekulacyjnych dla osiągnięcia społecznym
kosztem jak największego zysku. W wielu informacjach o budowach inwestorzy nie
określili, jak miałyby być wykonywane roboty, nie wskazano funkcji budynków oraz
sposobu, w jaki miałyby służyć przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. Mimo wielu
zawiadomień ze strony gmin o postępującej degradacji terenu inspekcja budowlana nie
podejmowała żadnych działań kontrolnych, na ogół nie będąc zainteresowaną ochroną
terenów przyrodniczo cennych. Powiatowy inspektor budowlany w Pucku wręcz
odmówił wójtowi gminy Kosakowo i prokuraturze rozpoczęcia postępowania wobec
tego typu inwestycji. Osiedla i pojedyncze budynki rozpoczęto budować między innymi
w otulinach i na terenie parków krajobrazowych (na przykład Nadmorski PK), otulinach
parków narodowych (na przykład Kampinoski PN), w sąsiedztwie rezerwatów przyrody
[na przykład Łosiowe Błota (torfowiskowy), Mechlińskie Łąki (faunistyczny)], na obszarach chronionego krajobrazu oraz na wielu wyłączonych z zabudowy obszarach
atrakcyjnych przyrodniczo i turystycznie w okolicach między innymi Warszawy,
w Krakowie, Białymstoku, nad Zatoką Pucką na Kępie Oksywskiej, czy Białki Tatrzańskiej nad rzeką Białką.
24
Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj. Dz. U. 2021
poz. 710, ze zm.
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Pod naciskiem samorządów Główny Urząd Nadzoru Budowlanego dopiero po pewnym czasie wydał opinię odnośnie jego stosowania, zwracając uwagę na wyjątkowość
tej regulacji podlegającej ścisłej wykładni (art. 12 ustawy o COVID-19). Powoływanie się
na art. 12 dopuszczalne było tylko w wyjątkowych przypadkach, wymagających
szczegółowego uzasadnienia i wskazania właściwej podstawy realizowanej inwestycji.
Rozwiązanie to z założenia miało mieć charakter specjalny i powinno być zastosowane
jedynie w ściśle określonych przypadkach, co jednak nie miało miejsca. Inwestor
decydując się na podjęcie działań w trybie art. 12 albo art. 12b ustawy COVID-19 powinien mieć świadomość, mając na uwadze cel tej ustawy i ustaw następnych tworzonych
w związku z sytuacją epidemiczną, a także czasowe obowiązywanie wymienionych
przepisów, że w trybie określonym tymi przepisami powinny być realizowane tylko
takie zamierzenia inwestycyjne, których realizacja zakończy się w krótkim czasie. Tylko
wtedy mogłyby zostać one szybko wykorzystane do działań związanych ze zwalczaniem wirusa. W razie wątpliwości organów administracji architektoniczno-budowlanej,
co do słuszności zastosowania trybu z art. 12, inwestorzy mogli się zwrócić do nadzoru
budowlanego, który pomimo wyłączenia stosowania Prawa budowlanego jest uprawniony do skontrolowania legalności prowadzonych robót budowlanych. Wyłączenie
stosowania w konkretnych przypadkach przepisów Prawa budowlanego nie ogranicza
uprawnień organów nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli legalności
prowadzonych robót budowlanych. Ocena legalności robót budowlanych znajduje się
w zakresie kompetencji tych organów niezależnie od tego, na jakiej podstawie te roboty
są prowadzone. Nadzór budowlany w ramach przeprowadzanej kontroli powinien ustalić, czy do budowy obiektu budowlanego mają zastosowanie przepisy Prawa budowlanego, czy też nie. Jeśli organ ustali, że ma zastosowanie Prawo budowlane, a budowa
rozpoczęła się bez wymaganego pozwolenia na budowę (ewentualnie bez wymaganego
zgłoszenia albo mimo wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia), organ nadzoru budowlanego jest zobowiązany wszcząć postępowanie w sprawie samowoli budowlanej
(wynikające z przepisów Prawa budowlanego). Działania takie w wielu przypadkach
jednak nie nastąpiły. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w swojej opinii wskazał,
że wszelkie inwestycje, które miały być rozpoczęte po 5 września 2020 roku w związku
z przeciwdziałaniem COVID-19, podlegają ogólnym zasadom wynikającym z przepisów
Prawa budowlanego. W przypadku, kiedy inwestor rozpoczął roboty budowlane
w okresie obowiązywania art. 12, jednak nie zakończył ich przed utratą mocy tego przepisu, z uwagi na brak przepisów przejściowych regulujących powyższą sytuację,
uznano, że roboty budowlane rozpoczęte w okresie obowiązywania art. 12 są legalne,
jednak aby je kontynuować lub zakończyć należy spełnić wymagania, jakie aktualnie
przepisy prawa przewidują dla danych robót budowlanych (na przykład ustanowić
kierownika budowy, dokonać zawiadomienia o zakończeniu budowy czy uzyskać
pozwolenie na użytkowanie kiedy przepisy tego wymagają). Obecnie niektóre inwestycje zostały wstrzymane, prowadzone są postępowania prokuratorskie i nadzoru
budowlanego. Praktycznie zapewne przez kolejne lata będą także ciągnęły się postępowania sądowe wniesione przez inwestorów o wypłatę odszkodowań. Powstałych
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zniszczeń w środowisku przyrodniczym i zasobach przyrody, a także zmniejszenia
atrakcyjności turystycznej niektórych terenów jednak już się nie cofnie.
Granice, w jakich może być wykonywane prawo własności określają miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego przez wskazanie przeznaczenia terenu.
Niezależnie od wskazań planu miejscowego granice użytkowania terenu dodatkowo
określają także inne przepisy dotyczące ochrony tak zwanych dóbr wysoko cenionych,
na przykład ochrony życia i zdrowia, mienia, obronności i bezpieczeństwa, zasobów
przyrodniczo-kulturowych. W warunkach naszego kraju przepisy dotyczące ochrony
zasobów przyrodniczo-kulturowych są jednak często trudne do wyegzekwowania.
W Polsce, gdzie prawo własności jest ściśle utożsamiane z prawem do swobodnej zabudowy, przeważa nie dobro publiczne, ale dobro prywatne. Zgodnie z przeważającym
krajowym orzecznictwem dotyczącym prawa własności dobro pojedynczego inwestora
(interes indywidualny) ma pierwszeństwo w sprawach spornych z interesem społecznym, a także z interesem właścicieli nieruchomości sąsiednich. Jednak zarówno
Konstytucja RP, jak i Kodeks cywilny25 nie wskazują prawa do zabudowania nieruchomości jako integralnego składnika prawa własności. Ograniczenie indywidualnego
prawa własności możliwe byłoby w drodze kompromisu poprzez stosowanie finansowych rekompensat.
System planowania i zagospodarowania przestrzennego w naszym kraju oparty
został na teoretycznym założeniu, że prawidłowe planowanie przestrzenne, w tym,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, będzie powszechną praktyką gmin. Po 18 latach obowiązywania ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym26 okazało się jednak, że uchwalanie planów miejscowych nie jest
wcale dla gmin priorytetem. W wielu gminach podstawą dla podejmowanie rozstrzygnięć w sprawie zagospodarowania terenu jest wyłącznie administracyjna decyzja
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawana dla inwestycji innych
niż celu publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu).
W pierwotnym założeniu przepisy dotyczące wydawania tej decyzji miały służyć
realnemu uzupełnieniu zabudowy na obszarach o już ukształtowanej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej, a nie kształtowaniu tych struktur i ekspansji zabudowy na
tereny niezagospodarowane. To czy są to tereny przyrodniczo cenne, czy nie, nie miało
i nadal nie ma w takiej sytuacji jakiegokolwiek znaczenia. System planowania i zagospodarowania przestrzennego uległ już takiemu wypaczeniu i rozmontowaniu, że praktycznie brak jest obecnie skutecznych mechanizmów zapewniających racjonalną
przewidywalność w ochronie przestrzeni. Nie tylko praktyka planistyczno-administracyjna, ale i orzecznictwo uczyniły z decyzji o warunkach zabudowy z podstawowe
narzędzie kształtowania przestrzeni. W konsekwencji około połowy pozwoleń na budowę w całym kraju wydawana jest na jej podstawie. Część tych decyzji jest niezgodna

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, tj. Dz. U. 2020 poz. 1740, ze zm.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym została wydana 27 marca, ogłoszona 10 maja i wprowadzona w życie 11 lipca.
25

26
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z treścią studium, co znacząco utrudnia prowadzenie polityki przestrzennej przez
gminy, które nie mają odpowiednich uregulowań prawnych pozwalających na wydanie
decyzji odmownej dotyczących warunków zabudowy. W rezultacie pod budownictwo
bez żadnych przeszkód przeznaczane są tereny zieleni, tereny otwarte, a wśród nich
także obszary przyrodniczo cenne, które w wielu przypadkach mogłyby zostać objęte
ochroną przyrody i krajobrazu. Jednak, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, w przypadku planu ochrony parku krajobrazowego decyzje o warunkach zabudowy związane
są ustaleniami tego planu, będącego aktem prawa miejscowego (art. 20 ust. 4a), w częściach dotyczących określenia granic stref ochrony krajobrazów (art. 20 ust. 4 pkt 7),
wprowadzenia w strefach ochrony krajobrazów zakazów dla terenów objętych lub
nieobjętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ust. 1a) oraz
wykazu obiektów o istotnym znaczeniu historycznym i kulturowym (art. 20 ust. 4 pkt 8).
Ochrona obszarów przyrodniczo cennych nie wpisuje się także w realizację polityki
przestrzennej na poziomie ponadlokalnym. Wiele eksperckich opinii dotyczących obowiązującego obecnie systemu planowania i zagospodarowania zwraca uwagę,
że uchwalone przez sejmiki wojewódzkie plany wojewódzkie zagospodarowania przestrzennego nie spełniają praktycznie żadnej roli twórczej. Stanowią tylko zbiór treści
zawartych w innych dokumentach, uwarunkowaniach i ustaleniach. Są swoistego
rodzaju inwentaryzacją tego, co już funkcjonuje w polskim prawodawstwie. Praktycznie
mają więc marginalne znaczenie, ponieważ nie stanowią instrumentu koordynującego
inne dokumenty planistycznych na poziomie kraj – obszary funkcjonalne – gminy oraz
na poziomie poszczególnych jednostek administracyjnego podziału kraju i wyznaczonych obszarów funkcjonalnych. System wzajemnych ustaleń miedzy planem wojewódzkim a planami miejscowymi w ogóle nie funkcjonuje, ponieważ tworzenie planów
miejscowych nie jest obligatoryjne. Ustalenia aktu wyższego rzędu, jakim jest plan wojewódzki nie przekładają się na lokalne akty planowania przestrzennego, a tym samym
i na stan zagospodarowania, praktycznie w żadnym zakresie, także przyrodniczym.
Kompleksowa ochrona obszarów przyrodniczo cennych byłaby praktycznie możliwa przez wdrożenie audytów krajobrazowych, będących umocowanymi prawnie
dokumentami zawierającymi charakterystykę i stan krajobrazów występujących na
obszarze całych województw, w tym krajobrazów priorytetowych27. Wprowadzony
ustawą krajobrazową z dnia 24 kwietnia 2015 r. audyt krajobrazowy, którego zakres
rzeczowy wynika z przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art.
38a-38b) oraz rozporządzenie w sprawie audytów krajowych 28 ma być podstawą
podejmowania działań w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu w całym procesie

27
W rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym krajobraz (art. 2 pkt
16f) priorytetowy to krajobraz szczególnie cenny dla społeczeństwa ze względu na swoje wartości
przyrodnicze, kulturowe, historyczne, architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki wymagający zachowania lub określenia zasad i warunków jego
kształtowania.
28
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów
krajobrazowych, Dz. U. poz. 394.

— 243 —

planowania i zagospodarowania przestrzennego, realizowanym zarówno przez samorządy regionalne, jak i lokalne. Identyfikacja zagrożeń dla możliwości zachowania
wartości poszczególnych krajobrazów jest podstawowym etapem sporządzania audytu
krajobrazowego pozwalającym z jednej strony precyzyjnie formułować zapisy dotyczące ich eliminacji, z drugiej dającym możliwość prowadzenia skutecznych działań
ochronnych. Najważniejsza część audytu krajobrazowego to określenie rekomendacji
i wniosków dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych oraz
krajobrazów w obrębie obszarów prawnie chronionych (parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, parki kulturowe). Mają
one dotyczyć ochrony i kształtowania wartości przyrodniczych oraz kulturowych
(między innymi architektonicznych, urbanistycznych, ruralistycznych, w tym obszarów
zabudowanych wyróżniających się lokalną formą architektoniczną), a także wartości
estetyczno-widokowych (osi i punktów widokowych, przedpól ekspozycji) i odnosić się
zarówno do poziomu regionalnego, jak i lokalnego. Wskazane mają być między innymi
obszary, które powinny zostać objęte formami ochrony przyrody lub ochrony zabytków, a także obszary objęte ochroną prawną, które wymagają pogłębionej analizy
zasadności ich dalszej ochrony. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym audyt krajobrazowy wpływa na inne akty planowania przestrzennego,
głównie plan zagospodarowania przestrzennego województwa (art. 39 ust. 3), studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (art. 10 ust. 1 pkt 4a, art.
10 ust. 2 pkt 1 lit. a), miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (art. 15 ust. 2
pkt 7). Jednak w sytuacji kiedy system planowania przestrzennego został bardzo rozchwiany oddziaływanie audytu krajobrazowego na te dokumenty jest bardzo wątpliwe.
Nie może występować, poza zapisem prawnym, istotny merytoryczny wpływ na dokumenty, które albo nie są wykonywane, albo praktycznie w niewielkim zakresie, lub
wcale nie przekładają się na stan zagospodarowania. Dotyczy to także uchwały sejmiku
województwa dotyczącej wyznaczenie na obszarze chronionego krajobrazu, w granicach krajobrazów priorytetowych, strefy ochrony krajobrazu stanowiące w szczególności przedpola ekspozycji, osie widokowe, punkty widokowe oraz obszary zabudowane
wyróżniające się lokalną formą architektoniczną, istotne dla zachowania walorów
krajobrazowych obszaru chronionego krajobrazu (art. 23 a ust. 1). Oddziaływanie to
może być zdecydowanie większe w przypadku planów ochrony parków krajobrazowych, parków narodowych i rezerwatów przyrody, pod warunkiem, że plany takie będą
wykonywane i szybko uchwalane. Największą szansą szybkiego oddziaływania audytu
krajobrazowego będzie zapewne jego wpływ na zapisy związane z zakazem wprowadzania reklam. Audyty krajobrazowe województw nadal są w trakcie opracowywania.
Prace nad ich wykonaniem znacznie się wydłużyły, głównie ze względu na różne
uwarunkowania formalne, między innymi związane z określeniem metodyki sporządzania tego dokumentu.
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Możliwości ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego
w lokalnych i ponadlokalnych rozwiązaniach modelowych –
uwagi końcowe
Powinność ochrony dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego stanowi podstawę
więzi społecznych, między innymi przez poczucie tożsamości i identyfikację z miejscem.
Traktowana jest także jako czynnik wzrostu gospodarczego (na przykład rozwój turystyki), składnik potencjału rozwojowego, czynnik jakości życia i wyróżnik wizerunku
zewnętrznego. Jakość ochrony i stopień wykorzystania czynników przyrodniczych,
zwłaszcza w wymiarze lokalnym lub regionalnym, mogą przekładać się wprost na
możliwości wzrostu i poziom życia mieszkańców. Teoretycznie rzecz biorąc prawidłowo skoordynowane planowanie z udziałem społeczeństwa może pomóc w ochronie
środowiska i ekosystemów. Potrzebne są zarówno skuteczne strategie osiągania
kompromisu między nakazami ochrony a potrzebami rozwoju w szerszej skali, ale
i praktyczne możliwości ich konsekwentnych realizacji29. Trudno obecnie oczekiwać,
że planowanie miejscowe umożliwi pełną ochronę nie tylko obszarów przyrodniczo
cennych, ale w ogóle całości zasobów przyrodniczo-kulturowych. Celem ochrony tego
wieloaspektowego dziedzictwa są nie tylko same twory przyrody, czy obiekty kultury,
ale także różne procesy zachodzące zarówno w ekosystemach, jak i w rozwoju zasobów
kultury (architektura, urbanizacja, kultura niematerialna). Całość dziedzictwo może być
postrzegane jako proces, w którym przedmioty, wydarzenia, miejsca, działania i postacie wywodzące się z przeszłości są przekształcane w doświadczenia przeżywane tu
i teraz. Stanowi także wynik działań świadomie tworzonych w odpowiedzi na bieżące
potrzeby polityczne, społeczne lub gospodarcze30.
Obszarami cennymi przyrodniczymi są bez wątpienia tak zwane wyspy środowiskowe, stanowiące część przestrzeni z fragmentami przyrody otoczony inną przyrodą
tworzącą środowisko zewnętrzne. Powstają one na lądzie pod wpływem gospodarki
ludzkiej, na przykład kępy zadrzewień otoczone terenami otwartymi. Swoistą wyspą
środowiskową w rolniczym krajobrazie kulturowym jest na przykład także wieś owalnicowa otoczona polami uprawnymi. Z zagadnieniem wysp środowiskowych wiążą się
problemy fragmentacji siedlisk, ochrony rezerwatowej i ochrony metapopulacji. Chociaż różnica w przyrodzie między wyspą środowiskową i otoczeniem jest zwykle duża
ze względu na różne cechy środowiska abiotycznego, to jednak wyspa środowiskowa
nie jest oddzielnym ekosystemem, ma cechy różniące ją od niego. Na stosunkowo
niewielkich obszarowo wyspach środowiskowych nie mogą zachodzić troficzne procesy ekosystemowe, ponieważ nie mogą wykształcić się specyficzne dla określonego
typu ekosystemu względnie stałe, wewnętrzne warunki abiotyczne (mikroklimatyczne,
glebowe, hydrologiczne). Ich skład gatunkowy zależny jest od zmiennych warunków
M. Borsa i in., Modele rozwoju gospodarczego i procesy planowania na obszarach Natura 2000,
"Studia Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN" 2014, nr 157, s. 168-186.
30
G. Ashworth, Planowanie dziedzictwa, Kraków 2015.
29
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abiotycznych i biotycznych. Przez wyspy środowiskowe można kształtować krajobraz,
uwzględniając ich powiązanie i rozmieszczenie z punktu widzenia potrzeb zachowania
funkcji przyrody i powiązań z istniejącym systemem technicznym, ekonomicznym
i społecznym31. Dla praktycznej ochrony gatunkowej duże znaczenie ma lokalizacja wyspy środowiskowej, podobnie jak i innych obszarów przyrodniczo cennych, przewidywanych do objęcia prawną ochroną, co wynika ze znajdującego zastosowanie także
w ekologii lądowej modelu biogeografii wysp Mac Arthura i Wilsona32. Wskazują oni,
że nawet dobrze chroniony rezerwat przyrody nie utrzyma bogactwa gatunkowego,
jeżeli będzie zbyt mały lub bardziej oddalony od większych obszarów o podobnym
składzie gatunkowym.
W sytuacji braku właściwego planowania miejscowego także zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych, zgodnie z art. 5 ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, nie jest w pełni możliwe. Ochrona korytarzy ekologicznych jako ciągów migracyjnych gatunków (roślin, grzybów, zwierząt) musi być prowadzona w obszarach, które są
objęte formami ochrony przyrody oraz poza takimi obszarami. Działania ochronne,
umożliwiające zachowanie podstawowej funkcji korytarzy, powinny obejmować identyfikację ryzyka utraty ciągłości przestrzennej. Korytarz ekologiczny może skutecznie
pełnić swoją funkcję migracyjną tylko wtedy, gdy będzie zapewniona jego drożność
i ciągłość na całej długości. Umożliwia to zachowanie integralności i spójności innych
chronionych obszarów (na przykład NATURA 2000) połączonych korytarzami przez
likwidację istniejących i zapobieganie powstawaniu nowych barier przestrzennych.
Wykazano, że im szersze jest pasmo nieprzekształconych lub nieznacznie przekształconych siedlisk w krajobrazie (na przykład zadrzewienia śródpolne) i im mniej przyrodniczo zdegradowane jest jego otoczenie, tym efektywniej pełni ono funkcje korytarza ekologicznego33. Ochrona funkcji korytarzy jest utrudniona przez możliwe kolizje
obszarowe, konflikty podmiotowe ze zróżnicowanymi grupami interesu działającymi na
obszarze, przez który przebiega korytarz, oraz bariery rozwojowe, na przykład wprowadzania zakazów na znacznych obszarach korytarzy34.
Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (art. 6 ust. 2) w drodze porozumienia z sąsiednimi państwami mogą być wyznaczane przygraniczne obszary cenne pod względem przyrodniczym w celu ich wspólnej ochrony. Ich szczególnym przykładem są
transgraniczne rezerwaty biosfery. Wyznaczane w ramach programu UNESCO „Man
and Biosphere” na całym świecie oparte na programie badawczym, a nie na konwencji
międzynarodowej, w tym także w Polsce, miały chronić systemy ekologiczne fragmen31
R. Andrzejewski, Wyspy środowiskowe – kilka pojęć i zagadnień [w:] Wyspy środowiskowe. Bioróżnorodność i próby typologii, red. J. Banaszak, Bydgoszcz 2002, s. 291-302.
32
R. H. Mac Arthur, E. O. Wilson, The Theory of Island Biogeography, Princeton 1967.
33
T. J. Chmielewski, Sposób zagospodarowania przestrzennego a różnorodność biologiczna
[w:] Różnorodność biologiczna Polski. Drugi raport – 10 lat po Rio, red. A. Andrzejewski, A. Weigle,
Warszawa 2003, s. 235-242
34
D. Pyć, Ochrona ciągłości ekologicznej jako funkcja konstytucyjnej zasady zrównoważonego
rozwoju na przykładzie korytarzy ekologicznych, „Gdańskie Studia Prawnicze” 2014, nr 31, s. 11211137.

— 246 —

tów biosfery odznaczające się typowymi warunkami środowiskowymi (biomy) o niepowtarzalnych cechach krajobrazu przyrodniczego oraz gatunki zagrożone w skali
kontynentu i świata. Z założenia miały to być także modelowe miejsca wprowadzania
rozwoju zrównoważonego oraz szczególnej ochrony środowiska przyrodniczego, zasobów przyrody i wartości kulturowych istotnych dla społeczności lokalnych. Początkowo uzyskanie przez określony teren tytułu rezerwat biosfery oznaczało tylko
podniesienie rangi oraz nadanie splendoru i międzynarodowego znaczenia istniejącym
już obszarom chronionym (parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
obszary chronionego krajobrazu) bez żadnego wpływu na ich dotychczasową działalność35. Z biegiem czasu istotnego znaczenia nabrały jednak relacje pomiędzy obszarami
poddanymi prawnej ochronie a otaczającym je środowiskiem społeczno-przyrodniczym. Obecnie w wielu krajach kwestie społeczne są na pierwszym miejscu i to one
decydują – przynajmniej teoretycznie – o możliwości i skuteczności podejmowanych na
obszarach rezerwatów biosfery działań ochronnych i rozwojowych.
W Polsce wśród jednostek utworzonych rezerwatów biosfery pięć jest rezerwatami
transgranicznymi: Międzynarodowy Rezerwat Biosfery „Karpaty Wschodnie” (PolskaSłowacja-Ukraina), Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Polesie Zachodnie” (Polska-Białoruś-Ukraina), Transgraniczny Rezerwat Biosfery „Roztocze (Polska-Ukraina), Tatrzański Transgraniczny Rezerwat Biosfery (Polska-Słowacja), Karkonoski Rezerwat
Biosfery (Polska-Czechy). Jednak dotychczas wizja rezerwatów biosfery w naszym kraju
nie została w pełni zrealizowana. Chociaż pierwsze rezerwaty biosfery w Polsce zostały
powołane w 1976 roku (Białowieski RP, RB Babia Góra, Słowiński RB) to jednak przez
45 lat (!) nie doprowadzono do unormowania prawnego statusu tych obiektów. Rezerwaty biosfery w naszym kraju nie mają własnego statusu prawnego, a zarządzanie nimi
w celu wypełnienia funkcji, którym mają służyć, nie zależy od stosowania prawa
i regulacji, ale od ewentualnych uzgodnień z lokalnymi społecznościami. Jeżeli na terenie polskich rezerwatów biosfery w większymi lub mniejszym zakresie jest realizowana
funkcja ochronna (w ramach ochrony znajdujących się w ich granicach parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody), to brak jest działań w zakresie realizacji funkcji rozwojowej (wspieranie zrównoważonego rozwoju gospodarki
cokolwiek by to miało znaczyć) oraz funkcji wsparcia logistycznego, przez udział
w edukacji ekologicznej i monitoringu w odniesieniu do lokalnych, regionalnych, krajowych i globalnych zagrożeń związanych z ochroną przyrody i rozwojem zrównoważonym. Funkcje te nie znajdują pełnego oparcia w charakterystycznej strukturze
przestrzennej rezerwatów biosfery w ramach wyróżnianych stref (rdzenna, buforowa,
przejściowa).
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła działania podejmowane przez Bieszczadzki Park Narodowy na obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty

35
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Wschodnie”36 dla realizacji celów, do których powołano ten rezerwat (między innymi
odpowiednie strefowanie, powołanie rady koordynacyjnej, działania edukacyjne). Jednak nie zmienia to faktu, że brak jest możliwości opracowania wielu wspólnych międzynarodowych strategii, na przykład dla zagrożonych i chronionych gatunków. Przy
obowiązującym stanie prawnym w chwili obecnej nie ma nawet możliwości powołania
jednej jednostki lub koordynatora do zarządzania tym rezerwatem biosfery w całości
lub nawet w części polskiej, ponieważ ta nieformalna forma organizacji przyrody
powołana został przez niewiążącą prawnie uchwałę organizacji międzynarodowej,
nieznajdującej umocowania w ustawie o ochronie przyrody. Szczątkowe informacje
o utworzeniu danego rezerwatu biosfery na terenie naszego kraju zawarte w niektórych wojewódzkich planach zagospodarowania przestrzennego, strategiach rozwoju
województw, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, czy strategiach rozwoju
zrównoważonego gmin nie przekładają się w pełni na działania leżące u podstaw
powoływania rezerwatów biosfery, zwłaszcza w zakresie rozwoju gospodarczego.
Mając wyłącznie charakter informacyjny w żadnym zakresie nie wiążą gmin do podejmowania innych działań. Zwiększenie splendoru przez powoływanie rezerwatów biosfery ma znaczenie tylko umowne. To co jest splendorem dla jednych, niekoniecznie
musi być nim dla innych.
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Abstract

Due to the lack of a legal definition of environmentally valuable areas in Polish
legislation, Dudley’s definition, according to which a naturally valuable area is: “a welldefined geographical space, formally recognised, intended to be protected and
managed by legal or other effective means to achieve long-term conservation objectives, together with the ecosystem services (and goods) and cultural values that exist
there.” These areas have productive, indirectly productive and extra-productive
functions. The indirect production function consists in protection from the negative
effects of industrial civilisation and from natural disasters, and the production function
consists mainly in nature protection (landscape, biodiversity, soil, water, climate, fauna,
flora, all animate and inanimate nature) and in social aspect – preservation of human
well-being by strengthening physical and mental health, enabling tourism, recreation,
development of culture, education, eco-education by taking appropriate measures.
Environmentally valuable areas can be understood in a narrow and broad sense. In the
narrow sense they mean areas subject to statutory protection regimes, while in the
broad sense they also mean other areas with unique, exceptional and above-average
natural qualities, rural and forest areas. The publication adopts a broad definition of
environmentally valuable areas. Reference is also made to the proposal of creating an
ecological network in which the basic elements would be patches (with the lowest
degree of anthropogenic transformation and the most valuable nature values) and
corridors (with a higher degree of anthropogenic transformation, less valuable nature
values, with permissible economic activity). This concept, close to the holistic paradigm, assuming different conservation regimes and allowing economic activities, will
foster the generation of appropriate interactions between the local community, administrators and tourists. This will result in an attempt to accept tourist penetration in
the context of benefits from extra-production activities.
The monograph presents the tourist and educational use of environmentally
valuable areas, the economic aspects of their functioning, and indicates the elements
of entrepreneurship undertaken in these areas distinguished by special natural values.
Ecological paths were designed in Białowieża and in forest divisions in Belarus,
exposing their recreational, didactic, educational and cognitive role. When presenting
the longest cycling route in Poland and one of the longest in Europe, the East of Poland
Cycling Trail Green Velo, as perceived by tourists, a definitely positive assessment of
such infrastructure is indicated. Among the most appreciated aspects are natural,
landscape and tourist values, technical infrastructure, signposting of the route and its
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safety level. Still, according to the respondents, the quality of surfaces as well as the
availability of accommodation and catering facilities should be improved. The publication outlines a novel approach in global museum practice, which is experiencing
a shift towards digital technologies that are more effective in action than the traditional display of stuffed animals and dried plants. It also discusses geoparks as part of the
concept of sustainable development in the context of geotourism, a new form of
tourism that emerged in the 1990s, now forming a niche market on the global scale,
promoting sustainable tourism and enhancing the geographical features of an area.
Attention is also drawn to the forest areas of the city of Bialystok and its surroundings,
which are an important element of the natural space and landscape and an important
part of the natural system with recreational, didactic, social and health-promoting
functions. The respondents confirmed the use of urban forests and their individual
values when choosing recreation according to their individual needs. The problem of
forest littering has been identified as a pathology, resulting from character defects,
personality, improper socialization of its users, all of which determine the inability to
use a well-organized system of waste collection. There is therefore a need to modify
social beliefs and attitudes through education and negative sanctions. Of help may be
forest education conducted by the State Forests among adults, youth, children and
persons with disabilities within Promotional Forest Complexes throughout Poland.
Within the framework of economic conditions of the development of environmentally valuable areas, the importance of European Union funds in the activity of the
State Forests after the year of 2003 is analysed. They constitute a marginal part (less
than 1%) of income. Although they fulfil a complementary function, they are intended
to solve important environmental problems. The additional involvement of the State
Forests, local including forest divisions, in obtaining external funds is assessed positively, despite the very good financial situation and the possibility of implementing
projects using own funds. The paper also discusses the forest fund, stating that it is of
great importance in the economic activities of the State Forests system. It is used
primarily in the transfer of funds between forest districts. In the Slovak Republic,
a source of revenue for municipal budgets is the accommodation tax indirectly used to
support tourism. The author suggests that the legislator should change the rules for
granting state subsidies for tourism development.
The paper addresses the problems of the COVID-19 pandemic, whose sanitation
regimes have significantly reduced the provision of catering and accommodation
services. Despite the unfavourable economic climate, service providers in this sector
are meeting customer needs as far as possible, and are even joining eco-trends aimed
at minimising environmental risks. These are shown on the example of the “Organic
Coffee & More” chain based in Warsaw. References to the pandemic and related
legislation on preventing, counteracting and combating the disease are made when
discussing service industry activities in accommodation and catering facilities. The
research found that not all such facilities that operated in 2019 took up business
activity in 2020. During this time, the number of guests decreased significantly, which
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resulted in a decrease in income for the owners. A higher percentage of losses was
recorded in agritourism farms than in hotels and inns. To add, catering services
recorded a higher decline in profits than accommodation services.
The book characterises ethnotourism as a form of activity undertaken by owners of
agritourism farms. The study involved 41 owners of such facilities from rural communes in Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie and Podkarpackie voivodeships (including
6 persons running vineyards). It is concluded that winemaking is an important factor in
the development, growth and improvement of the competitiveness of agritourism, but
requires additional financial support. Considerable significance is attached to forming
networks, together with defining their most important forms, pointing out that network cooperation in rural tourism management is a very important element of
development of tourism and recreation services in the Pieniny. Spatial planning is also
shown as an opportunity to fully protect not only environmentally valuable areas but
also material and cultural resources. However, it is negatively assessed as it fails to
ensure preservation of spatial order and does not take into account protective
measures.
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