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ROLA SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH
W KSZTAŁTOWANIU TURYSTYKI W REGIONACH
Streszczenie: Jednostki samorządu terytorialnego, poprzez odpowiednie zarządzanie, mają
ogromny wpływ na rozwój lokalny i regionalny. Formułowanie strategii rozwoju i sterowanie inwestycjami infrastrukturalnymi wpływają na kształt i profil turystyczny gminy oraz
regionu. Turystyka regionu to przede wszystkim regionalny produkt turystyczny. W jego
kreowanie zaangażowane są władze lokalne, przedsiębiorcy, mieszkańcy regionu, organizacje turystyczne oraz turyści. Praca ma na celu przedstawienie analizy stanu obecnego oraz
zaproponowanie zmian, które mogą pozytywnie wpływać na rozwój funkcji turystycznej
w regionach poprzez wspieranie jej przez samorządy terytorialne.
Słowa kluczowe: turystyka, samorząd terytorialny, region, strategia rozwoju.

1. Wstęp
Samorządy terytorialne mają znaczący wpływ na kształtowanie turystyki w danym
regionie. Zakres i charakter instrumentów stosowanych przez samorządy wpływa na
rozwój turystyki i na kształtowanie się funkcji turystycznej danego obszaru. Władze
samorządowe zajmujące się problematyką rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym
często nie tylko spotykają się z zagadnieniami charakterystycznymi jedynie dla danego regionu, ale również z zagadnieniami wspólnymi dla wszystkich obszarów, co
wynika z ekonomiki regionu i ekonomiki turystyki.
Samorządy terytorialne stają obecnie wobec nowych szans i wyzwań rozwojowych. Zmieniające się warunki funkcjonowania niosą ze sobą również zagrożenia.
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie zadań i funkcji samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki na danym obszarze w Polsce. Kształtowanie funkcji
turystycznej wynika bowiem w dużej mierze z lokalnej polityki samorządowej, zgodnej z przyjętą strategią rozwoju.

2. Jednostki samorządu terytorialnego
oraz ich rola w zakresie turystyki
W Polsce po roku 1989 nastąpiła transformacja ustrojowa, prowadząca do wielu
zmian gospodarczych, politycznych i administracyjnych. Ustawodawstwo, które
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powstawało po tym czasie, umożliwiało zaistnienie samorządów terytorialnych.
Kwestie samorządów terytorialnych reguluje obecnie Konstytucja RP [Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej] oraz ustawy o samorządzie gminnym [Ustawa z 8 marca
1990…], o samorządzie powiatowym [Ustawa z 5 czerwca 1998…] i o samorządzie
województwa [Ustawa z 5 czerwca 1998…]. Konstytucja wskazuje, iż ogół osób
zamieszkujących jednostki zasadniczego podziału terytorialnego stanowi wspólnotę
samorządową. Podział na jednostki samorządów terytorialny stworzył natomiast
„architekturę” państwa ze względu na zasadę decentralizacji [Izdebski 2010, s. 123].
Konstytucja wskazała też ogólne kryteria wydzielania jednostek podziału zasadniczego. Podział ten ma uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze lub kulturowe,
a także zapewniać jednostkom samorządu terytorialnego wykonywanie powierzonych zadań publicznych.
Wprowadzone reformy, a w szczególności ustawa o samorządzie gminnym,
sprawiły, że samorząd stał się realnym gospodarzem zarządzanego przez siebie terenu. Kwestie turystyki pozostawały jednak w głównej mierze sterowane centralnie, aż
do 1999 r. Powołano wtedy Departament Turystyki oraz wprowadzono nowe szczeble samorządu terytorialnego. Obecnie Departament Turystyki znajduje się w strukturze Ministerstwa Sportu i Turystyki. Istotna jest również rola Polskiej Organizacji
Turystyki (POT), będącej organizacją rządowo-samorządową, której działalność
koncentruje się wokół promowania Polski pod względem turystycznym zarówno w
kraju, jak i za granicą. W 2001 r. znowelizowano ustawę o samorządzie gminnym i
do jej zadań własnych dołączono zadania związane z turystyką oraz promocją gminy.
Obecnie jednostki samorządu terytorialnego (JST) to województwo, powiat
i gmina. Proces zarządzania turystyką odbywa się już na najniższym stopniu samorządu terytorialnego. Nierzadko jednakże turystykę należy rozpatrywać z perspektywy całego regionu, obejmującego niejednokrotnie kilka JST. Często są one zróżnicowane pod względem infrastrukturalnym, gospodarczym czy ekologicznym. Konieczne jest wówczas długofalowe i metodyczne podejście do kształtowania turystyki regionu, z uwzględnieniem optymalnej strategii rozwoju.

3. Czynniki wpływające na rozwój turystyki
na poziomie lokalnym i regionalnym
Szczególnymi kategoriami rozwoju społeczno-gospodarczego są rozwój lokalny
i regionalny. Pojęcia te obejmują tworzenie nowych miejsc pracy oraz kompleksowe
kształtowanie możliwie najlepszych warunków do życia w środowisku lokalnym
i regionalnym. W przypadku, gdy w rozwój zaangażowane są zarówno podmioty
o zasięgu lokalnym, jak i regionalnym, rozwój taki może służyć poprawie istniejących walorów użytkowych, w tym również turystycznych. Stwarza to także możliwość rozwoju gospodarczego, poprzez tworzenie dodatkowych korzyści zewnętrznych dla podmiotów gospodarczych. Dodatkowym atutem takiego podejścia są korzyści dla ekosystemów oraz dla ładu przestrzennego [Miszczuk i in. 2007, s. 161].
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Podejście takie prowadzić może do zrównoważonego rozwoju regionalnego, szczególnie korzystnego z punktu widzenia rozwoju turystyki na danym obszarze.
Rozwój lokalny i regionalny może obejmować następujące wymiary: społecznokulturowy, środowiskowy, infratechniczny, gospodarczy i przestrzenny [Miszczuk
i in. 2007, s. 161-162]. Na wymiar społeczno-kulturowy składają się następujące
składniki: ludność zamieszkująca dany teren, poziom wykształcenia mieszkańców,
kwalifikacje zawodowe, integracja społeczności lokalnej i regionalnej, warunki życia
oraz usługi społeczne. W kontekście kształtowania turystyki regionalnej czynnik ten
ma ogromne znaczenie. Wymiar środowiskowy rozumiany jest jako: komponenty
i zasoby środowiska naturalnego, stopień zanieczyszczenia i zniszczenia środowiska,
infrastruktura ekologiczna i świadomość ekologiczna. Rozwój turystyki w rejonach
zdegradowanych ekologicznie zawsze będzie utrudniony, a turyści będą wybierali
rejony atrakcyjniejsze pod względem zasobów naturalnych, niezależnie od typu
preferowanej przez nich turystyki [Kot i in. 2012; Tomik i in. 2012]. Wymiar infratechniczny rozwoju lokalnego i regionalnego to poziom rozwoju infrastruktury
technicznej o zasięgu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. W przypadku
występowania luk infrastrukturalnych rozwój turystyki w regionie zawsze będzie
utrudniony, a wszelakie inwestycje i rezerwy infrastrukturalne będą sprzyjały nie
tylko rozwojowi regionalnemu, ale również w szczególności rozwojowi turystyki
regionalnej. Wymiar gospodarczy rozwoju to przede wszystkim zasoby gospodarcze
i działalność gospodarcza poszczególnych branż i sektorów. Mają one wpływ na
rozwój lokalnych i regionalnych rynków oraz bazy ekonomicznej miast i regionów
[Panasiuk 2012]. Z tym rozwojem nierozerwalnie związane są koszty społeczne oraz
jednocześnie uzyskiwane dobra wspólne. Mają one wpływ na konkurencyjność miast
i regionów, również w sensie turystycznym. Wymiar przestrzenny rozwoju to w
głównej mierze zagospodarowanie przestrzenne, czyli kompozycja i ład przestrzenny. Bez odpowiedniego dostosowania tego wymiaru do strategii rozwoju nie jest
możliwe spójne i przemyślane kształtowanie turystyki regionów [Korzeniowski
2011]. Na wszystkie powyższe wymiary rozwoju lokalnego i regionalnego mają
wpływ decyzje podejmowane na poziomie samorządów terytorialnych. Decyzje te
niejednokrotnie warunkują ten rozwój lub też go uniemożliwiają.

4. Wpływ strategii rozwoju na kształtowanie turystyki regionu
Proces budowy strategii rozwoju JST ma charakter cykliczny. Występują tam powiązania i sprzężenia zwrotne. Rysunek 1. przedstawia etapy budowy strategii rozwoju
lokalnego i regionalnego.
Prawidłowo skonstruowana strategia rozwoju samorządu terytorialnego ma
charakter otwarty, co warunkuje możliwość dopływu nowych projektów. Strategia
powinna koncentrować się głównie na zadaniach własnych samorządu terytorialnego [Miszczuk i in. 2007, s. 180]. Zadania te są jednak nierozerwalnie związane
z rozwojem turystyki w danym regionie [Nowak i in. 2012, s. 37-40; Rapacz
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2004]. Realizacja zadań własnych gminy może przyczyniać się zarówno do rozwoju turystyki, jak i do jej zaniku. Uzależnione jest to od woli decydentów oraz od
sposobu realizacji opracowanej i przyjętej strategii rozwoju.
Diagnoza

Analiza strategiczna

Scenariusz wariantowy strategii

Sformułowanie celów rozwoju i wybór wariantu strategii

Kreowanie projektów

Rys. 1. Etapy budowy strategii rozwoju lokalnego i regionalnego
Źródło: [Miszczuk i in. 2007, s. 180].

5. Czynniki kształtujące profil turystyczny gminy i regionu
Samorządy terytorialne, poprzez przyjęcie odpowiednich strategii rozwoju, mogą
doprowadzić do zmiany profilu gminy, umożliwiając rozwój funkcji turystycznej nie
tylko na terenach powszechnie uważanych za atrakcyjne turystycznie.
Wśród czynników kształtujących profil turystyczny gminy najczęściej wymienia się jej położenie, warunki naturalne, atrakcje turystyczne, uwarunkowania historyczne oraz sposób zarządzania gminą [Pasieczny 2008, s. 205]. Dodatkowo
należy również uwzględnić znaczenie bazy turystycznej, poziom rozwoju i aktywności lokalnej przedsiębiorczości oraz interakcje z kształtowanym produktem turystycznym [Dyrda, Maciałek 2011, s. 13-14] (zob. rys. 2).
Władze samorządowe oraz ludność mieszkająca w danym regionie odgrywają
szczególną rolę w kształtowaniu produktu turystycznego. Ich przedsiębiorczość
i gościnność może w znaczącym stopniu sprzyjać podmiotom branży turystycznej na
danym terenie. Zarządzanie gminą w aspekcie turystyki powinno mieć na celu
wspieranie rozwoju lokalnych produktów turystycznych oraz ich promowanie,
a także tworzenie płaszczyzny współdziałania podmiotów funkcjonujących na lokalnym rynku turystycznym. Gminy mogą również współdziałać ze sobą i inicjować
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Rys. 2. Czynniki wpływające na turystyczny profil gminy
Źródło: [Dyrda, Maciałek 2011, s. 14].

przedsięwzięcia o zasięgu międzygminnym, angażując w ten sposób większy region
[Dyrda, Maciałek 2011, s. 14].

6. Znaczenie inwestycji infrastrukturalnych dla rozwoju turystyki
w danym regionie
Jednostki samorządu terytorialnego, a w szczególności gminy, powinny realizować
liczne inwestycje, mające na celu zwiększenie konkurencyjności swojego terytorium. Nie ogranicza się to jedynie do zadań własnych, zadań zleconych oraz
ich finansowania. Z tego powodu gminę można określić „kreatorem polityki regionu” [Witkowski 2011, s. 271]. Wzrost znaczenia gminy powinien być przede
wszystkim oparty na działaniach lokalnych, autonomicznych i demokratycznych,
przy efektywności w zakresie gospodarowania budżetem i realizacji zadań, a także
równoważności (zachowanie równowagi w dbaniu o interesy różnych grup przy
realizacji planu gospodarczego rozwoju lokalnego, zwłaszcza dbaniu o interesy
podmiotów gospodarczych działających i/lub inwestujących na danym terenie)
[Graczyk 2008, s. 16].
Inwestycje infrastrukturalne są dla każdej JST koniecznością oraz szansą.
W przypadku prowadzenia przemyślanej polityki w zakresie inwestycji JST może
znacząco zyskać na znaczeniu pod względem konkurencyjności zarówno gospodarczej, jak i turystycznej. W przypadku skoordynowania działań inwestycyjnych
w regionie oraz wpisania ich w strategie regionalne efekt oddziaływania tych inwestycji może znacząco wzrosnąć – wtedy pojawi się efekt synergii.
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7. Regionalny produkt turystyczny
i jego związek z samorządem terytorialnym
Konkurencyjny regionalny produkt turystyczny jest zazwyczaj budowany na podstawie zasobów regionu. Ze względu na zmiany zachodzące na współczesnym rynku
turystycznym turyści coraz częściej kierują swoje zainteresowanie w stronę regionalnych produktów turystycznych. Najczęściej mają one związek z dziedzictwem regionalnym, a w szczególności z zasobami przyrodniczymi, kulturowymi lub historycznymi [Molenda 2011, s. 293].
Produkt turystyczny regionu to wypadkowa produktów przedsiębiorstw turystycznych zlokalizowanych na danym obszarze, atrakcji turystycznych, dostępności poszczególnych miejscowości oraz wizerunku regionu [Rapacz 1997, s. 97].
Zazwyczaj turystyczny produkt regionu jest złożony. Kształtowany jest przez wiele
różnych podmiotów oferujących komplementarne usługi.
Produkt regionalny można rozpatrywać pod względem zasięgu występowania
i oddziaływania. Wyróżnić można lokalny, regionalny, krajowy, subkontynentalny
i kontynentalny produkt turystyczny. Podział ze względu na obszar występowania
produktu nie jest jednak równoznaczny z zasięgiem oddziaływania produktu. Znane są przypadki produktów lokalnych czy regionalnych, które oddziałują nawet
w skali międzynarodowej [Nowodziński 2010, s. 23-25]. W związku z powyższym
produkt regionalny to produkt związany z konkretną przestrzenią (najczęściej dziedzictwem kulturowym, historycznym czy przyrodniczym), występujący tylko na
konkretnym obszarze (regionie) i świadczący o jego unikalności, oryginalności
i autentyczności [Molenda 2011, s. 294- 295].
Trudno jest określić jednego wytwórcę i właściciela regionalnego produktu turystycznego. Produkt taki to wspólny wysiłek i zaangażowanie władz jednego lub kilku
samorządów terytorialnych, przedsiębiorców działających na danym terenie, mieszkańców regionu, organizacji turystycznych oraz samych turystów.
Gmina to JST będąca najbliżej powstawania i rozwoju regionalnego produktu
turystycznego. Dysponując najszerszym wachlarzem instrumentów oddziaływania
na gospodarkę i społeczeństwo, gmina może przyczyniać się do kształtowania regionalnego produktu turystycznego. Główną rolę odgrywają tutaj zadania własne
o charakterze ogólnogminnym, odnoszące się do ładu przestrzennego, ochrony
środowiska naturalnego i przyrody, rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej,
zieleni gminnej i zadrzewienia, bezpieczeństwa publicznego oraz utrzymania
obiektów gminnych i użyteczności publicznej [Molenda 2011, s. 297-298]. Realizacja podstawowych zadań własnych gminy nie tylko sprzyja rozwojowi turystyki
w danym regionie, ale wręcz jest do niego niezbędna. Dodatkowe zadania realizowane przez JST, takie jak budowa i utrzymanie obiektów sportowych czy wyznaczanie szlaków pieszych czy rowerowych, w sposób bezpośredni wpływają na
poprawę atrakcyjności i konkurencyjności regionu.
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8. Podsumowanie
Zarządzanie w JST ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie realizacji zadań
własnych gminy, a tym samym polepszenie jakości życia mieszkańców oraz stworzenie i wspieranie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości na danym obszarze.
Jednostki samorządu terytorialnego realizują politykę lokalną i regionalną, opierając
się na zasadach funkcjonowania finansów sektora publicznego. Najważniejsze zadania własne samorządu to gospodarowanie majątkiem własnym, gospodarką mieszkaniową, ochrona środowiska oraz stwarzanie warunków do rozwoju poprzez umiejętne prowadzenie prorozwojowej polityki finansowej. Budowanie strategii rozwoju
danego obszaru to cykliczny proces ciągłego dostosowywania realizacji zadań własnych samorządu do jego możliwości i potrzeb występujących dziś i w przyszłości.
W strategiach tych ujmowane są zagadnienia mające wpływ na rozwój turystyki, a
w szczególności sprzyjające kształtowaniu turystyki regionów. Planowanie inwestycji infrastrukturalnych również oddziałuje na turystykę. Umiejętne skoordynowanie
inwestycji infrastrukturalnych prowadzić będzie do powstania efektu synergii.
Turystyka regionu to umiejętne kierowanie regionalnymi produktami turystycznymi oraz ich kształtowanie. Produkty te powstają dzięki wspólnemu wysiłkowi
samorządów, przedsiębiorców, mieszkańców regionu, organizacji turystycznych oraz
turystów. Samorząd terytorialny poprzez realizację zadań własnych oraz podejmowanych inicjatyw wpływa na jakość lokalnej przestrzeni turystycznej oraz warunków
funkcjonowania organizacji turystycznych i podmiotów gospodarczych związanych
z turystyką. Z jednej strony świadomość posiadanych narzędzi i zasobów, a z drugiej
umiejętne nimi sterowanie stanowią klucz do turystycznego sukcesu regionu. Pamiętać również należy, że kształtowanie turystyki regionu to proces, zazwyczaj długotrwały, wymagający dużych nakładów finansowych oraz sporych wysiłków organizacyjnych i zaangażowania zasobów ludzkich. Bez aktywnego wspierania turystyki
ze strony samorządu terytorialnego nie jest możliwe skuteczne i racjonalne kształtowanie turystyki regionu.
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THE ROLE OF LOCAL GOVERNMENTS IN THE CREATION
OF TOURISM IN REGIONS
Summary: Local government units through appropriate management have a huge impact on
local and regional development. Formulating development strategies and control infrastructure investments influence the shape and profile of a tourism community and a region. Tourism in the region is primarily a regional tourism product. It involves the creation of local authorities, businesses, residents of the region, tourist organizations and tourists. The aim of
the workis to present ananalysis of the current situation and to propose changes that can positively influence the development of tourism in the regions function by supporting it by local
governments.
Keywords: tourism, local government, region, development strategy.

