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Wstęp

Z wielką przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację pt. Polityka ekonomiczna, wydaną w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we
Wrocławiu. Opracowanie składa się z 58 artykułów (w tym 5 w języku angielskim),
w których Autorzy prezentują wyniki badań dotyczących zagadnień związanych z
funkcjonowaniem współczesnych systemów gospodarczych w zakresie polityki gospodarczej. Tematyka podjęta w artykułach jest stosunkowo szeroka – mieści się w
czterech obszarach problemowych. Pierwszy przedstawia rozważania związane z
polityką innowacyjną, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej oraz formami współpracy przedsiębiorstw. Drugi obszar dotyczy polityki transportowej, w
tym infrastruktury i konkurencji. Trzeci obejmuje opracowania z zakresu polityki
społecznej i zdrowotnej państwa – na poziomie zarówno krajowym, jak i lokalnym.
Czwartą grupę stanowią artykuły dotyczące rolnictwa, w tym szczególnie wspólnej
polityki rolnej i przemian w strukturze agrarnej.
Publikacja przeznaczona jest dla pracowników naukowych szkół wyższych,
specjalistów zajmujących się w praktyce problematyką ekonomiczną, studentów
studiów ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych i doktoranckich.
Artykuły składające się na niniejszy zbiór były recenzowane przez samodzielnych pracowników naukowych uniwersytetów, w większości kierowników katedr
polityki ekonomicznej. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować za
wnikliwe i rzetelne recenzje, często inspirujące do dalszych badań. Oddając powyższą publikację do rąk naszych Czytelników, wyrażamy nadzieję, że ze względu
na jej wszechstronny charakter spotka się ona z zainteresowaniem i przyczyni do
rozpoczęcia inspirujących dyskusji naukowych.
Jerzy Sokołowski, Grażyna Węgrzyn
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PARKI KRAJOBRAZOWE I NARODOWE
JAKO ELEMENT ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEGO
NA PRZYKŁADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA
WIELKOPOLSKIEGO
NATIONAL AND LANDSCAPE PARKS AS PART
OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. CASE STUDY:
WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP COMMUNES
DOI: 10.15611/pn.2016.450.28
Streszczenie: Głównym celem rozwoju zrównoważonego jest zaspokajanie potrzeb i poprawa szeroko rozumianej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń przy zachowaniu trwałości zasobów, w tym środowiska przyrodniczego. Ta ostatnia kwestia wiąże się z tworzeniem
terenowych form ochrony przyrody, jak parki krajobrazowe (PK) i narodowe (PN). Przyjmuje
się, że zakazy i ograniczenia działalności obowiązujące na terenie PK i PN stanowią przeszkodę w rozwoju społeczno-gospodarczym gmin i swoisty koszt, jaki ponoszą mieszkający
na terenie parku. Celem artykułu jest próba zbadania wpływu lokalizacji PK i PN na rozwój społeczno-gospodarczy gmin województwa wielkopolskiego poprzez badania ankietowe
skierowane do urzędów gmin i analizę statystyczną danych udostępnionych w Banku Danych
Lokalnych GUS. Szczególną uwagę poświęcono różnicom i podobieństwom w rozwoju gmin
zlokalizowanych na terenie PK i PN oraz poza nimi, na ograniczenia i korzyści dla gmin i ich
mieszkańców wynikające z takich form ochrony przyrody.
Słowa kluczowe: rozwój lokalny, parki krajobrazowe, parki narodowe, rozwój zrównoważony.
Summary: The main aim of sustainable development is to satisfy needs and improve the
quality of life of present and fututre generations together with simultaneous resources
preservation, including environment. The last question is related to establishing protected
areas, such as national (NP) and landscape parks (LP). In common opinion, restrictions and
bans covering NP and LP disturb local development and are the costs for inhabitants. This
paper aims to present an attempt of evaluation of national and landscape parks’ impact on
communities’ socio-economic development in Wielkopolska Voivodeship, using the results
of questionnaire survey and analysis of chosen statistical data published by Central Statistical
Office. More specific attention was given to such questions as similarities and differences
between communities localised inside and outside parks as well as related to the parks’
restrictions and benefits for local communities and inhabitants.
Keywords: local development, landscape parks, national parks, sustainable development.

324

Hanna Kruk, Anetta Waśniewska

1. Wstęp
Głównym celem rozwoju zrównoważonego (sustainable development) jest zaspokajanie potrzeb i poprawa szeroko rozumianej jakości życia obecnych i przyszłych
pokoleń przy zachowaniu trwałości zasobów, które ją gwarantują [Report of the
World… 1987]. Istotną kwestią jest więc trwałość zasobów naturalnych, wykorzystywanych do zaspokojenia potrzeb ludzkich; ich utrzymanie i racjonalne użytkowanie to warunki umożliwiające gospodarowanie nimi w przyszłości.
W klasycznym ujęciu wymieniane są trzy wymiary rozwoju zrównoważonego:
gospodarczy, środowiskowy (ekologiczny) i społeczny (społeczno-kulturowy) (por.
[Elliott 2013; Mebratu 1998; Rogall 2010]). Najogólniej przyjmuje się, iż wymiar
ekologiczny rozwoju zrównoważonego dotyczy życia w granicach zasobów środowiska przyrodniczego, a ściślej: ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko, utrzymania integralności i prawidłowego funkcjonowania ekosystemów (a
tym samym ich produktywności) oraz zachowania bioróżnorodności (por. [Borys,
Fiedor 1999; Elliott 2013; Moles i in. 2008; Pawłowski, Pawłowski 2008]). Te ostatnie kwestie łączą się z tworzeniem różnorodnych form ochrony przyrody, w tym
obszarów chronionych. System ochrony przyrody w Polsce obejmuje takie terenowe
formy ochrony, jak: parki narodowe (PN), rezerwaty przyrody (RP), parki krajobrazowe (PK), obszary chronionego krajobrazu (OChK) czy obszary Natura 2000.
Ze względu na różną rangę tych obszarów obowiązuje na nich wiele ograniczeń
o różnym poziomie restrykcyjności. Najwięcej obostrzeń wiąże się z rezerwatami
przyrody i parkami narodowymi, nieco mniej – z parkami krajobrazowymi. Na
tego typu obszarach działalność gospodarcza jest podporządkowana celom ochrony przyrody, pewne jej formy są wykluczane lub ograniczane [Ustawa… 2004].
O ile rezerwaty przyrody ze względu na ograniczoną powierzchnię nie stanowią
przeszkody dla rozwoju lokalnego i regionalnego, o tyle problem może pojawiać
się odniesieniu do parków narodowych i krajobrazowych. W dość powszechnym
ujęciu przyjmuje się, że zakazy i ograniczenia działalności obowiązujące na terenie
parków krajobrazowych i narodowych stanowią przeszkodę dla rozwoju społeczno-gospodarczego i swoisty koszt, jaki ponoszą mieszkający na terenie parku [Bołtromiuk 2003; Kruk 2011a].
Celem artykułu jest próba uzyskania odpowiedzi na pytanie, czy obecność
parków krajobrazowych i narodowych wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy
gmin na przykładzie województwa wielkopolskiego.

2. Metoda badawcza
Z uwagi na silnie rozbudowany w Wielkopolsce system obszarów chronionych badania przeprowadzono właśnie w tym województwie. Na tym terenie utworzono
13 parków krajobrazowych (niektóre tylko częściowo znajdują się w granicach woj.
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wielkopolskiego). Są też dwa parki narodowe: Wielkopolski PN (w całości zlokalizowany w woj. wielkopolskim) oraz niewielki fragment Drawieńskiego PN [http://
regionwielkopolska.pl (2014)].
W celu określenia relacji między lokalizacją PK i PN a rozwojem społeczno-gospodarczym gmin przeprowadzono badania z wykorzystaniem arkusza ankiety oraz analizę statystyczną opartą na danych udostępnionych w Banku Danych
Lokalnych GUS.
W 2012 roku przeprowadzono badanie ankietowe skierowane do urzędów gmin
województwa wielkopolskiego. Ankietę wypełnili pracownicy gmin lub przedstawiciele władz lokalnych. Kwestionariusz zawierał zarówno pytania zamknięte, jak
i otwarte. W Wielkopolsce jest łącznie 226 gmin, w tym 44 gminy częściowo lub w
całości (co rzadsze) znajdują się w granicach parków krajobrazowych, a 6 gmin w
granicach parków narodowych1. Odpowiedzi (wypełnione kwestionariusze ankiety)
uzyskano łącznie z 69 gmin: 49 z nich leżało poza granicami parków krajobrazowych i narodowych, 20 znajdowało się częściowo w granicach PK i PN: 18 gmin w
granicach PK, 1 gmina w granicach PN oraz 1 w granicach PK i PN.
Analiza danych udostępnionych przez GUS stanowi uzupełnienie wyników
uzyskanych w trakcie badania ankietowego. Należy także zwrócić uwagę na fakt,
iż GUS publikuje relatywnie niewiele danych na poziomie NTS 5 (gminy), dlatego
też w niniejszym artykule ograniczono badanie do kilku wybranych, podstawowych
kryteriów. Dane dotyczące 2012 roku2 pogrupowano w zależności od charakteru
gminy (gminy wiejskie, miejskie, miejsko-wiejskie) oraz ze względu na lokalizację
obszarów chronionych (parków krajobrazowych i narodowych) na terenie gminy.
Z uwagi na fakt, iż tylko jedna gmina miejska znajdowała się w granicach PN (Puszczykowo), a żadna – w granicach PK, przy analizie statystycznej pominięto gminy
miejskie. Następnie przeprowadzono test niezależności chi-kwadrat (Pearsona), aby
określić, czy lokalizacja PK i PN ma wpływ na wybrane parametry obrazujące rozwój społeczno-gospodarczy gmin województwa wielkopolskiego.

3. Wyniki badań ankietowych
Uzyskane z badań ankietowych wyniki można podzielić na następujące zasadnicze
obszary problemowe:
1) podobieństwa i różnice dotyczące głównych problemów społeczno-gospodarczych gmin znajdujących się w granicach PK i PN oraz gmin bez tego typu obszarów chronionych,
2) korzyści wynikające z działalności prowadzonej przez pracowników parków narodowych i krajobrazowych,
Jedna z gmin (Mosina) znajduje się częściowo w granicach PK, a częściowo – PN.
W 2012 roku przeprowadzono badania ankietowe, dlatego też do analizy statystycznej użyto
danych z tego samego roku.
1
2
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3) utrudnienia, jakie dla mieszkańców i rozwoju gminy stanowią zakazy obowiązujące w obu typach parków,
4) ogólny wpływ (pozytywny lub negatywny), jaki obecność PK i PN ma na
rozwój gminy.
W tabeli 1 przedstawiono odpowiedzi pracowników urzędów gmin dotyczące najważniejszych problemów społecznych zidentyfikowanych w poszczególnych
gminach.
Tabela 1. Opinie pracowników gmin na temat problemów w zakresie infrastruktury społecznej
gmin woj. wielkopolskiego
Problem w zakresie
infrastruktury społecznej
Brak miejsc pracy
(wysoka stopa bezrobocia)
Ubóstwo (niskie dochody mieszkańców)
Brak specjalistycznych zakładów
(poradni) opieki zdrowotnej (ZOZ)
Brak instytucji kulturalnych
(np. bibliotek, świetlic)
Niski poziom lub brak organizacji
imprez masowych w gminie
Brak funkcjonujących organizacji
pożytku publicznego
Niski poziom szkolnictwa
dzieci i młodzieży

Gminy z PK i (lub) PN
(n = 20)
liczba
odsetek
odpowiedzi

Gminy bez PK i PN
(n = 49)
liczba
odsetek
odpowiedzi

17
10

85%
50%

27
17

55%
34,7%

6

30%

20

40,8%

0

0%

1

2%

2

10%

4

8,2%

0

0%

7

14,3%

2

10%

2

4,1%

Źródło: opracowanie własne.

Spośród wymienionych, największym problemem jest brak miejsc pracy i ubóstwo mieszkańców. Te odpowiedzi wskazywali zarówno pracownicy gmin znajdujących się w granicach PK i PN, jak i pozostałych gmin. Warto jednak zauważyć,
że problem bezrobocia zgłosili pracownicy 85% gmin, w których były PK i PN,
oraz 55% badanych gmin znajdujących się poza granicami parków. Podobnie sytuacja kształtuje się w przypadku ubóstwa mieszkańców: problem ten zgłoszono
w 50% gmin leżących w granicach PK i PN i tylko 34,7% gmin leżących poza
granicami parków. Można więc uznać, iż w obu wypadkach problem jest znacznie poważniejszy dla tych gmin, na terenie których ustanowiono tego typu obszary
chronione. Trzeci pod względem ważności problem: brak specjalistycznych ZOZ,
zgłosili pracownicy 30% gmin leżących częściowo w granicach PK i PN oraz 40,8%
pozostałych gmin. Należy jednak wziąć pod uwagę nie tylko lokalizację gminy, ale
i jej charakter (gmina wiejska, miejsko-wiejska czy miejska). W tabeli 2 przedsta-
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wiono analizę odpowiedzi dotyczących trzech głównych problemów społecznych
z uwzględnieniem typów gmin.
Tabela 2. Wybrane problemy gmin w zakresie infrastruktury społecznej a charakter gminy

Gminy

Miejskie

Wiejskie

Miejsko-wiejskie

Problemy w zakresie infrastruktury społecznej
brak specjalistycznych
brak miejsc pracy
ubóstwo (niskie
zakładów
(bezrobocie)
dochody mieszkańców)
opieki zdrowotnej
liczba
liczba
liczba
odsetek
odsetek
odsetek
odpowiedzi
odpowiedzi
odpowiedzi

z PK i PN
(n = 1)
bez PK
i PN
(n = 5)
z PK i PN
(n = 11)
bez PK
i PN
(n = 26)
z PK i PN
(n = 8)
bez PK
i PN
(n = 18)

1

100%

1

100%

0

0%

3

60%

3

60%

2

40%

10

91%

7

63,4%

4

36,4%

13

50%

8

30,8%

9

34,6%

6

75%

2

25%

2

25%

11

61%

6

33,3%

9

50%

Źródło: opracowanie własne.

Analizując odsetek udzielonych odpowiedzi z każdej grupy (podany w nawisach), można dostrzec, iż brak miejsc pracy jest znacznie większym problemem w
gminach wiejskich i miejsko-wiejskich zlokalizowanych w granicach parków niż
w analogicznych gminach bez tego typu obszarów chronionych. Podobnie jest w
przypadku ubóstwa w gminach wiejskich, chociaż w gminach miejsko-wiejskich
problem niskich dochodów i ubóstwa był zgłaszany znacznie częściej w gminach
leżących poza obrębem PK i (lub) PN.
Pobudzenie ludzi do aktywności mogłoby nastąpić poprzez intensyfikację działalności organizacji pożytku publicznego. We wszystkich gminach stwierdzono, że
organizacje związane z ekonomią społeczną działają [Waśniewska 2015].
W tabeli 3 przedstawiono kwestie związane z problemami gospodarczymi zgłaszanymi przez poszczególne gminy. Za największe problemy respondenci uznali
słabą dostępność komunikacyjną, wysoką cenę rynkową działek, jak również niski
poziom infrastruktury technicznej lub jej brak. Ten ostatni problem był szczególnie
widoczny w gminach znajdujących się w granicach PK i PN.
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Tabela 3. Opinie pracowników gmin na temat problemów w zakresie rozwoju gospodarczego
gmin woj. wielkopolskiego
Problem w zakresie gospodarki
Słaba dostępność komunikacyjna
Brak działek pod zabudowę usługową
i przemysłową
Brak działek pod zabudowę
mieszkaniową
Wysoka rynkowa cena działek
Niski poziom lub brak infrastruktury
technicznej (wodociągi, kanalizacja,
gazociągi itp.)
Brak możliwości pozyskania środków
z UE

Gminy z PK i (lub) PN
(n = 20)
liczba
odsetek
odpowiedzi
8
40%

Gminy bez PK i PN
(n = 49)
liczba
odsetek
odpowiedzi
17
34,7%

3

15%

14

28,6%

0
5

0%
25%

5
15

10,2%
30,6%

9

45%

6

12,2%

4

20%

6

12,2%

Źródło: opracowanie własne.

Respondenci z gmin znajdujących się w granicach PK i PN ponadto zwrócili
uwagę3 na wysoką bonitację gruntów i związane z tym koszty wyłączenia gruntów
z uprawy rolnej, obecność wielu różnych form ochrony przyrody, które ograniczają
możliwość gospodarczego wykorzystania tych terenów, oraz oddalenie od dużych
ośrodków miejskich, centrów życia gospodarczego, kulturalnego czy społecznego.
Parki krajobrazowe i narodowe prowadzą liczne działania mające na celu
ochronę przyrody parków, ale także wpływające na rozwój społeczno-gospodarczy
gmin. Pracownicy gmin za najważniejsze uznali działania prowadzone przez pracowników PK w zakresie prowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej (i następnie
– udostępniania jej rezultatów np. do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju, raportów oceny oddziaływania na środowisko itp.),
edukację skierowaną do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, wyznaczanie i urządzanie ścieżek przyrodniczo-edukacyjnych, wytyczanie szlaków (tras) turystycznych różnego typu oraz prowadzenie innych działań skierowanych do turystów (np.
oprowadzanie wycieczek) oraz działalność wydawniczą [Kruk 2014]. Natomiast w
odniesieniu do parków narodowych za bardzo ważne lub ważne uznano działania
z zakresu udostępniania danych niezbędnych do sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego, strategii rozwoju itp., opiniowanie lokalizacji inwestycji i
innych przedsięwzięć gospodarczych, wyznaczanie i urządzanie szlaków i ścieżek
turystycznych (czyli działania związane z poprawą atrakcyjności turystycznej regionu), a za dość ważną uznano edukację skierowaną do dzieci i młodzieży oraz
działalność wydawniczą (w tym promującą walory parku i regionu).
3

To dodatkowe uwagi zgłaszane przez pojedyncze gminy.
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Liczne zakazy i obostrzenia również wpływają na możliwości rozwoju gospodarczego terenów znajdujących się w granicach parków narodowych i krajobrazowych.
W odniesieniu do parków narodowych pracownicy gmin woj. wielkopolskiego nie
wymienili takich zakazów4. Za najistotniejsze zakazy w parkach krajobrazowych
pracownicy gmin z Wielkopolski5 uznali zakazy dotyczące braku możliwości budowy (rozbudowy) zakładów przemysłowych na terenie PK (3 gminy), zabudowy
mieszkaniowej (1 gmina) czy budowy w ogóle (4 gminy), utrudnień w prowadzeniu gospodarki rolnej (3 gminy) oraz problemy z przepływem informacji, brakiem
ścisłych wytycznych i wydłużeniem czasu realizacji inwestycji związanym z koniecznością uzyskania oceny oddziaływania na środowisko (2 gminy) [Kruk 2014].
W tabeli 4 przedstawiono opinie pracowników gmin na temat wpływu parków narodowych i krajobrazowych na rozwój społeczno gospodarczy gmin Wielkopolski.
Tabela 4. Opinie pracowników gmin na temat wpływu parków narodowych i krajobrazowych
na rozwój społeczno-gospodarczy gmin woj. wielkopolskiego

Stwierdzenie
Park silnie ogranicza możliwości rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy (silny efekt
negatywny)
Park częściowo ogranicza możliwości rozwoju
społeczno-gospodarczego gminy (słaby efekt
negatywny)
Park nie ma znaczącego wpływu na rozwój
społeczno-gospodarczy gminy (efekt neutralny)
Park częściowo dodatnio wpływa na możliwości
rozwoju społeczno-gospodarczego gminy (słaby
efekt pozytywny)
Park silnie dodatnio wpływa na możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego gminy (silny efekt
pozytywny)

Liczba odpowiedzi
gminy z PK

gmina z PN

gmina z PK
i PN

0

0

0

7

0

0

7

1

1

4

0

0

0

0

0

Źródło: opracowanie własne.

Porównując te wyniki badań z wynikami badań ankietowych przeprowadzonych w poprzednich latach w parkach krajobrazowych i narodowych, można dostrzec, iż pracownicy PK i PN mieli na ten problem podobnie ambiwalentne poglądy,
4
Warto jednak zauważyć, że na ankietę odpowiedzieli tylko pracownicy 2 gmin znajdujących się
częściowo w granicach PN.
5
Odpowiedzi uzyskano tylko z 9 gmin, można przyjąć, że pracownicy pozostałych gmin nie
uznali obowiązujących na terenach PK zakazów za uciążliwe.
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choć przeważały opinie o negatywnym wpływie obecności PK i PN na gospodarkę
lokalną [Kruk 2011a; 2011b].

4. Analiza wybranych danych statystycznych
Powszechną opinię o słabym negatywnym wpływie obecności obszarów chronionych na rozwój społeczno gospodarczy gmin można zweryfikować, analizując dane
statystyczne dotyczące poziomu dochodów gmin czy stopy bezrobocia w gminach
znajdujących się w obrębie parków narodowych i krajobrazowych lub też poza nimi.
W tabeli 5 przedstawiono dane dotyczące stopy bezrobocia i poziomu dochodów
gmin wiejskich oraz miejsko-wiejskich województwa wielkopolskiego w 2012 roku
(w złotych, na mieszkańca), z uwzględnieniem obecności parków krajobrazowych i
narodowych (lub jej braku)6.
Tabela 5. Dochody budżetów gmin na mieszkańca oraz stopa bezrobocia w Wielkopolsce
w 2012 roku – średnia wartość dochodów i odchylenie standardowe
Gminy zlokalizowane
w granicach PK i (lub) PN
dochody
średnia = 3252,3
budżetów
odchylenie standardowe = 534,17
liczba gmin = 24
stopa bezro- średnia = 7,6
bocia
odchylenie standardowe = 3,16
liczba gmin = 24
dochody
średnia = 3074,5
budżetów
odchylenie standardowe = 676,74
liczba gmin = 25
stopa bezro- średnia = 7,2
bocia
odchylenie standardowe = 2,90
liczba gmin = 25

Charakter gminy
Gminy
wiejskie

Gminy
miejsko-wiejskie

Gminy znajdujące się
poza granicami PK i PN
średnia = 3219,9
odchylenie standardowe = 671,12
liczba gmin = 93
średnia = 7,4
odchylenie standardowe = 2,60
liczba gmin = 93
średnia = 2935,7
odchylenie standardowe = 347,29
liczba gmin = 65
średnia = 7,7
odchylenie standardowe = 2,22
liczba gmin = 65

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS.

Na podstawie danych GUS dokonano analizy zależności między dochodami budżetów gmin przypadającymi na mieszkańca a lokalizacją parków lub ich brakiem
na obszarze gminy. Łącznie badaniem objęto 207 gmin. Rozpiętość dochodów wyniosła 4189,91 zł. Najniższe dochody odnotowane zostały w gminie miejsko-wiejskiej Śrem (2371,70 zł), gdzie na obszarze gminy funkcjonuje PK i PN. Najwyższe
dochody odnotowano w gminie wiejskiej Przykona (6561,61 zł) – na jej obszarze nie
występują parki.
Postawiono dwie hipotezy badawcze:
H0: dochody budżetu badanej gminy w przeliczeniu na mieszkańca nie zależą
od lokalizacji PK lub PN na jej obszarze,
6

W tym roku przeprowadzono badanie ankietowe wśród pracowników gmin.
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H1: dochody budżetu analizowanej gminy w przeliczeniu na mieszkańca zależą
od lokalizacji PK lub PN na jej obszarze.
Następnie, wykorzystując test zgodności chi-kwadrat (Pearsona), dokonano obliczeń. Gminy zostały pogrupowane pod względem wysokości dochodów przypadających na jednego mieszkańca oraz podzielone z uwzględnieniem występowania
lub nie na ich obszarze parków. Na tej podstawie otrzymano wartość statystyki chi-kwadrat = 22,6426 oraz 24 stopnie swobody. Punkt krytyczny dla poziomu istotności 0,01 wynosi 42,9798. Na podstawie dokonanego odczytu stwierdzono, że z
prawdopodobieństwem 10% na wysokość dochodów w przeliczeniu na mieszkańca
zamieszkującego dany obszar gminy ma wpływ lokalizacja obszaru chronionego.
Kolejną kwestią jest stopa bezrobocia ogółem zarejestrowana w gminach województwa wielkopolskiego. Ponownie wykonano analizę zgodności. W tym przypadku uwzględniono relację między wysokością stopy bezrobocia a lokalizacją PK
i PN. Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano w gminie wiejskiej Wapno: 14,2%
– na obszarze gminy nie ma PK i PN. Najniższą natomiast stopę bezrobocia odnotowano w gminie wiejskiej Tarnowo Podgórne: 2,4%, na której obszarze również nie
funkcjonują tego typu obszary chronione. Analizą objęto łącznie 207 gmin.
Postawiono dwie hipotezy badawcze:
H0: wysokość stopy bezrobocia nie zależy od lokalizacji PK i PN na obszarze
gminy,
H1: wysokość stopy bezrobocia zależy od lokalizacji PK i PN na obszarze gminy.
W kolejnym etapie analizy dokonano podziału gmin z uwzględnieniem wysokości stopy bezrobocia i lokalizacji na ich obszarze terenów chronionych. W wyniku przeprowadzonej analizy otrzymano wartość statystyki testu chi-kwadrat =
18,5132, stopnie swobody = 12. Na tej podstawie można stwierdzić z prawdopodobieństwem 10%, że występuje zależność między lokalizacją PK i PN a wysokością
stopy bezrobocia na obszarze analizowanych gmin (odczyt z tablic 26,2170): bezrobocie w gminach znajdujących się w granicach obu typów parków jest wyższe niż
w pozostałych gminach województwa wielkopolskiego. Warto przy tym zwrócić
uwagę na fakt, iż bezrobocie w Wielkopolsce wykazuje także zróżnicowanie przestrzenne: najwyższe jest w części wschodniej i północno-wschodniej województwa,
najniższe: w Poznaniu i okolicach, w Kaliszu i gminach położonych na zachód od
Poznania [Statystyczne Vademecum Samorządowca… 2014].
Analizą chi-kwadrat objęto również gospodarstwa domowe korzystające ze środowiskowej pomocy społecznej z uwzględnieniem podziału na gminy z obszarami
chronionymi i bez. Łącznie analizie poddano 207 gmin. Rozpiętość w liczbie udzielanej pomocy wyniosła 1442 gospodarstwa domowe. Najmniej gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej odnotowano w gminie
wiejskiej Rozdrażew (48 gospodarstw domowych), a najwięcej w gminie miejsko-wiejskiej Jarocin (1490 gospodarstw domowych).
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Postawiono dwie hipotezy badawcze:
H0: liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej nie zależy od lokalizacji PK i PN na obszarze gminy,
H1: liczba gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy
społecznej zależy od lokalizacji PK i PN na obszarze gminy.
W wyniku przeprowadzonej analizy za pomocą testu zgodności chi-kwadrat
otrzymano wartość statystyki na poziomie 10,6031, przy 12 stopniach swobody.
Z prawdopodobieństwem na poziomie 10% dokonano odczytu z tablic rozkładu
chi-kwadrat, otrzymując wynik 24,7520. Należy stwierdzić, że obie analizowane cechy są od siebie zależne. Można przyjąć, że lokalizacja PK i PN ma wpływ na liczbę
gospodarstw domowych korzystających ze środowiskowej pomocy społecznej.

5. Zakończenie
Analizując uzyskane wyniki, można stwierdzić, iż obecność takich obszarów chronionych, jak parki narodowe i krajobrazowe w województwie wielkopolskim ma
wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy gmin znajdujących się w granicach parków. W tych gminach występuje (w porównaniu z gminami znajdującymi się poza
granicami parków) wyższe bezrobocie. Większym problemem jest także ubóstwo
(niskie dochody mieszkańców), co można również połączyć ze zwiększoną liczbą
osób korzystających z pomocy społecznej oraz niższymi dochodami budżetu gminy
przypadającymi na mieszkańca. Problem stanowi także gorsza dostępność komunikacyjna oraz niski poziom (lub brak) infrastruktury technicznej. Co interesujące,
respondenci nie uważają jednak, aby obecność PK i PN miała silny negatywny
wpływ na rozwój gminy: w odpowiedziach wskazywali najczęściej, iż tego typu
obszary nie wpływają na rozwój gminy (9 odp.), mają słaby wpływ negatywny
(7 odp.) lub słaby pozytywny (4 odp.). Można przypuszczać, iż brak rozwoju przemysłu na takich obszarach może być rekompensowany rozwojem turystyki. Jednak
dane dotyczące dochodów gmin z turystyki zgromadzone w Banku Danych Lokalnych GUS są niekompletne, co uniemożliwia przeprowadzenie analizy.
Ze względu na niewielką próbę badawczą uzyskane wyniki nie mogą być traktowane jako reprezentatywne dla wszystkich gmin znajdujących się w obrębie PK i
PN, natomiast mogą stanowić punkt wyjścia do dalszych badań.
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