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Wstęp

Koncepcja turystyki zrównoważonej opiera się na osiągnięciu harmonii, względnej rów-
nowagi oraz kompromisu pomiędzy trzema głównymi elementami turystyki zrównoważonej, 
do których zaliczają się czynniki społeczne, ekonomiczne oraz ekologiczne. W artykule 
wybrano do analizy tylko jedną z grup interesu zaangażowaną w rozwój turystyki zrów-
noważonej – społeczności lokalne zamieszkujące podwarszawską gminę Stare Babice, 
która jest jedną z ośmiu gmin, na terenie których jest położony Kampinoski Park Narodowy.

W artykule dokonano analizy badań ankietowych prowadzonych wśród mieszkańców 
gminy Stare Babice. Celem badań było poznanie opinii tej grupy interesu na temat tury-
styki na terenie gminy, wpływu Kampinoskiego PN na ruch turystyczny w gminie, pozna-
nie potencjalnych korzyści lub dysfunkcji, jakich doznają mieszkańcy gminy z powodu 
istnienia parku, jak również poznanie oceny mieszkańców dotyczącej działalności gminy 
w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, w tym w zakresie turystyki i re-
kreacji. Badaniom poddano także stosunek administracji lokalnej do turystyki na terenie 
gminy oraz Kampinoskiego PN, zainteresowano się również opinią władz lokalnych na 
temat możliwości i barier nadania turystyce na tym terenie zrównoważonego charakteru.

turystyka zrównoważona a społeczności lokalne

Za pierwszy sygnał pojawienia się w turystyce nowej koncepcji, nawiązującej do 
rozwoju zrównoważonego, uznawana jest definicja turystyki odpowiedzialnej, sformuło-
wana przez W. Hetzera w 1965 r. Wyróżniono w niej cztery filary, pozostające w zgodzie  
z postulatami rozwoju zrównoważonego, do których zaliczono: minimalizację ingerencji 
człowieka w środowisko przyrodnicze, poszanowanie odmienności kulturowej, maksyma-
lizację udziału społeczności lokalnych w usługach turystycznych oraz wzrost satysfakcji 
i zadowolenia z turystyki (mieszkańców i turystów)1.

1 R. Blamey, Principles of ecotourism, [w:] The encyclopedia of ecotourism, red. D. Weaver, Cabi Publishing, 
New York 2001, s. 5.
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Na uwagę zasługuje fakt, iż Hetzer w swojej definicji uwzględnił aspekt społeczny oraz 
gospodarczy, akcentując tym samym ich kluczowe znaczenie dla budowania nowego ładu 
organizacyjnego w turystyce. Turystykę odpowiedzialną charakteryzuje także m.in. czyn-
ne uczestnictwo miejscowych społeczności w tworzeniu i rozwijaniu turystyki na danym 
terenie, lokalna skala oraz planowanie i kontrola podejmowanych działań2.

Jedną z akcentowanych zasad turystyki zrównoważonej jest wspieranie lokalnej go-
spodarki, a także udział miejscowej ludności w stymulowaniu rozwoju turystyki na ich 
terenie. Zgodnie z powyższym turystyka powinna się opierać na lokalnych zasobach, jak 
również inicjatywie mieszkańców, zapewniając im tym samym m.in. korzyści finansowe czy 
podwyższenie standardu życia3. Ze względów ekonomicznych aktywne zaangażowanie 
społeczności lokalnej w proces planowania i zarządzania turystyką jest ważne, ponieważ 
środki finansowe pozostawiane przez turystów mają większą szansę niewypływania poza 
region, lecz pozostania w nim.

Rozwój turystyki powinien być planowany tak, by zapewnić ochronę i dobrobyt spo-
łeczności lokalnej oraz wpływać na polepszenie warunków życia mieszkańców. Jednym 
ze sposobów osiągnięcia takiego stanu jest rozwój usług i udogodnień służących tury-
styce, które jednocześnie oddziałują na polepszenie jakości życia miejscowej ludności. 
Dlatego też powszechnie uważa się, iż obszary chronione mogą powodować lepszy 
rozwój zrównoważony miejscowości wiejskich. Obszary chronione utrzymywane z tu-
rystyki nie tylko kreują miejsca pracy i zwiększają dochody, lecz mogą także wspierać 
zaspokajanie potrzeb miejscowej ludności dzięki poprawie komunikacji, edukacji, opieki 
zdrowotnej4.

W ten sposób turystyka na obszarach chronionych może być postrzegana jako na-
rzędzie pomocy społeczności lokalnej służące utrzymaniu lub poprawie jakości jej życia. 
Może to być realizowane m.in. poprzez: eliminację zanieczyszczenia wód i powietrza, 
zwiększenie dostępności do bazy turystyczno-rekreacyjnej obszarów chronionych i istnie-
jących walorów, lepszy dostęp do usług, takich jak np. programy edukacyjno-przyrodnicze 
organizowane przez ludzi odpowiedzialnych za obszary chronione5.

Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, iż szanse powodzenia we wprowadzaniu założeń 
turystyki zrównoważonej na danym obszarze zależą w głównej mierze od postaw oraz 
motywacji samej społeczności lokalnej, która powinna brać czynny udział w podejmowa-
nych działaniach, a co ważniejsze: powinna widzieć sens i korzyści z rozwoju turystyki 
na danym terenie6.

Każda z grup interesu biorąca udział w procesie kształtowania turystyki na obszarze 
chronionym przypisuje rozwojowi turystyki cel nadrzędny, najbardziej korzystny z jej punktu 

2 Ibidem, s. 22.
3 D. Zaręba, Ekoturystyka, PWN, Warszawa 2010, s. 45.
4 S. Howe, H. Synge, Parks for biodiversity – policy guidance based on experience in ACP countries, IUCN, 
Gland 1999.
5 P. Eagles, C. Haynes, S. McCool, Sustainable tourism in protected areas: Guidelines for planning and mana-
gement, IUCN, Gland 2002, s. 30.
6 A. Kowalczyk, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 2010, s. 39–40.
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widzenia. W przypadku społeczności lokalnej jest nim podnoszenie standardu życia, na 
co niewątpliwie mają wpływ walory turystyczne obszaru chronionego oraz istniejąca dzięki 
nim turystyka, będąca źródłem dochodów dla ludności miejscowej. Jednakże warto zauwa-
żyć, że tym samym ludności miejscowej zależy na jak największej liczbie odwiedzających 
turystów, co przy dużym natężeniu nie do końca kontrolowanego ruchu turystycznego spo-
woduje prędzej czy później degradację walorów obszaru chronionego, a więc po pierwsze 
podstaw jego istnienia, a po drugie podstaw rozwoju turystyki na danym terenie. Dlatego 
też należałoby uznać, że społeczności lokalnej przyświecają dwa cele, będące jednak ze 
sobą w sprzeczności, a mianowicie: przyciągnięcie jak największej liczby turystów, którzy 
dostarczają przychodów, oraz zachowanie walorów obszaru chronionego w jak najmniej 
zmienionym stanie, aby mogły przyciągać turystów.

Rola administracji lokalnej w kształtowaniu turystyki 
zrównoważonej

Wprowadzanie w życie zasad zrównoważonego rozwoju powinno się dokonywać 
równolegle na różnych poziomach, tj. globalnym, międzynarodowym, krajowym, a tak-
że regionalnym oraz lokalnym. Należy zaznaczyć, iż w rozwoju turystyki na obszarach 
chronionych oraz nadawaniu jej zrównoważonego charakteru zasadniczą rolę odgry-
wają władze lokalne, gdyż gmina jest podstawową formą organizacji lokalnego życia 
publicznego.

Reforma administracyjna oraz reaktywowanie w 1990 r. samorządu terytorialnego na 
szczeblu gminnym, a także wyposażenie go we własne źródła dochodów i osobowość 
prawną sprawiły, że część odpowiedzialności za rozwój gminy przeniesiono właśnie na 
władze lokalne. Jako efekt długofalowego planowania rozwoju zaczęły postawać strategie 
rozwoju opracowywane na zlecenie gmin, w ramach których wyodrębnia się poszczególne 
strategie rozwoju turystyki na danym terenie. 

Na administracji lokalnej – oprócz dbania o rozwój odpowiedniej infrastruktury tu-
rystyczno-rekreacyjnej – spoczywa także odpowiedzialność za promowanie walorów 
turystycznych, a co ważniejsze, pozyskiwanie środków finansowych na rozwój zagospo-
darowania turystyczno-rekreacyjnego. Warto jednak zaznaczyć, iż podejmowane wysiłki 
administracji lokalnej dotyczące zarządzania i planowania turystyką lokalną są działaniami 
o charakterze dobrowolnym, wynikającymi z roli, jaką turystyka spełnia w ogólnym, spo-
łeczno-gospodarczym rozwoju gmin. 

Administracja lokalna posiada bardzo duże możliwości stymulowania (lub z drugiej 
strony: hamowania) rozwoju turystyki na swoim terenie, to właśnie na niej bowiem 
spoczywa odpowiedzialność podejmowania najważniejszych decyzji dotyczących 
kierunków rozwoju lokalnego, kształtu zagospodarowania przestrzeni, sposobu zarzą-
dzania środowiskiem, możliwości wykorzystywania środków z budżetu. W ten sposób 
administracja lokalna może inicjować, stymulować i kreować różnego rodzaju procesy, 
których celem jest skuteczne oraz racjonalne wykorzystywanie najcenniejszych walo-
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rów gminy, przez co może czynnie uczestniczyć w kształtowaniu lokalnego produktu 
turystycznego7.

Główne działania administracji lokalnej w zakresie turystycznego rozwoju gminy można 
podzielić na następujące trzy grupy:

 – zadania i działania bezpośrednio podporządkowane turystyce i związane z nią oraz 
zmierzające do jej aktywizacji (m.in. planowanie rozwoju turystyki w gminie, tworzenie 
lokalnego produktu turystycznego i odpowiednich struktur organizacyjnych służących 
rozwojowi turystyki, promocja turystyczna gminy, rozwój infrastruktury turystycznej, 
motywowanie miejscowej ludności do działalności turystycznej);

 – zadania i działania o charakterze ogólnogminnym, mające wpływ na rozwój turystyki 
(m.in. gospodarka przestrzenna i ład przestrzenny; ochrona środowiska i przyrody; 
rozwój infrastruktury komunikacyjnej, technicznej, społecznej; bezpieczeństwo i po-
rządek publiczny; działalność kulturalna oraz sportowo-rekreacyjna);

 – obowiązkowe zadania gminy nałożone na nią przez państwo (m.in. ewidencja nieska-
tegoryzowanych obiektów noclegowych, kontrole w obiektach hotelarskich i innych 
świadczących usługi hotelarskie, zapewnienie bezpieczeństwa)8.
Warto także zwrócić uwagę na to, iż rozwój turystyki w gminie jest ściśle związany z roz-

wojem innych dziedzin gospodarki w gminie, a także indywidualną działalnością gospodarczą 
oraz życiem społeczności lokalnej, zarządzanie turystyką w gminie posiada zatem charakter 
holistyczny, zgodnie z którym powinno się stosować zasady zrównoważonego rozwoju9.

Administracja lokalna zarządza rozwojem turystyki przy pomocy różnych instrumen-
tów, które umożliwiają realizację różnego typu zadań, m.in.: opracowanie i wprowadzenie 
w życie strategii rozwoju turystyki, opracowanie kierunków i zasad zagospodarowania tury-
stycznego, modernizacja systemu promocji i informacji turystycznej, rozwijanie doradztwa 
i organizowanie szkoleń dla społeczności lokalnej na temat działalności turystycznej10.

Jednocześnie obowiązkiem administracji lokalnej jest kwestia pomocy oraz motywacji 
społeczności lokalnej dotyczących podejmowania działalności usługowej w sferze turystyki, 
jak również kształtowania świadomości turystycznej mieszkańców, m.in. poprzez popu-
laryzowanie idei rozwoju turystyki, pokazywanie pozytywnych (lecz także negatywnych) 
skutków rozwoju, kształtowanie świadomości społeczności lokalnej w zakresie walorów 
turystycznych gminy, ich ochrony i udostępniania11.

Rozkwit działalności turystycznej przyczynia się oczywiście do zwiększenia dochodów 
społeczności lokalnej, jednak koniecznym dla rozwoju turystyki jest rozwój zagospodaro-

7 H. Kiryluk, Działania powiatów i gmin na rzecz rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych, [w:] Za-
rządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych, red. B. Poskrobko, Wyd. WSE, Białystok 2005, s. 214.
8 R. Pawlusiński, Samorząd lokalny a rozwój turystyki, Wyd. UJ, Kraków 2005, s. 21.
9 A. Niedziółka, Rola władz gminnych w zarządzaniu turystyką na obszarach przyrodniczo cennych w wybranych 
gminach powiatu krakowskiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. J. Jalinik, Wyd. PB, 
Białystok 2010, s. 576.
10 H. Kiryluk, Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] Ekonomiczno-or-
ganizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, Wyd. PB, Białystok 2003, s. 39.
11 E. Nawrocka, Znaczenie władz lokalnych w rozwoju agroturystyki, [w:] Turystyka wiejska czynnikiem ożywienia 
terenów wiejskich, Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Kraków 2001, s. 90.
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wania turystycznego, a także umiejętna promocja produktu i walorów turystycznych gminy. 
Oprócz działań koncepcyjnych ważną rolą administracji lokalnej jest tworzenie sprzyja-
jących warunków dla planowanych inwestycji turystycznych, jak również podejmowanie 
działań w celu pozyskiwania takich inwestycji12.

Współczesne zainteresowanie różnymi formami turystyki przyrodniczej stanowi dużą 
szansę rozwoju dla gmin położonych w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów chronionych 
czy przyrodniczo cennych. Ważne jest również to, że obszary chronione przestały być 
postrzegane jako obiekty służące tylko i wyłącznie ochronie przyrody, lecz są dziś trak-
towane jako obiekty mogące zaspokajać potrzeby społeczne, kulturowe i ekonomiczne, 
oczywiście przy zachowaniu funkcji ochronnej jako nadrzędnej. Wydaje się, że coraz 
większa liczba władz lokalnych oraz społeczności lokalnych zaczyna dostrzegać szansę, 
jaką daje sąsiedztwo takiego obszaru, postrzegając ją nie tylko jako dodatkowe źródło 
dochodów, ale także sposób promocji gminy i zaistnienie na rynku turystycznym.

Charakterystyka gminy Stare Babice

Gmina Stare Babice położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie zachodnich granic 
Warszawy oraz jest jedną z ośmiu gmin, na terenie których położony jest Kampinoski PN, 
zajmujący (wraz z obszarami otuliny) północną część gminy (około 80% jej powierzchni, 
w tym 15% stanowi teren parku bez otuliny).

Gmina ma charakter typowo mieszkalny, choć kilkanaście lat temu były to w głównej 
mierze tereny rolnicze. Obecnie funkcje gospodarcze gminy ulegają stałym przemianom, 
spowodowanym przede wszystkim jej dogodnym położeniem pomiędzy aglomeracją 
warszawską a Kampinoskim PN. Jej południowa część, dzięki wysokiej klasy glebom, 
nadal ma charakter typowo rolniczy i ogrodniczy, natomiast w północnej części dominuje 
podmiejskie budownictwo mieszkaniowe (głównie wolnostojące domki jednorodzinne) 
oraz usługowo-handlowe13. Najgęściej zaludnionymi terenami gminy są miejscowości 
położone w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy (Blizne Jasińskiego, Blizne Łasz-
czyńskiego, Kwirynów, Stare Babice), będące jednocześnie terenami o największej 
gęstości zabudowy. 

Jednocześnie można zauważyć, że gmina Stare Babice jest drugą pod względem 
liczby zamieszkujących ją osób spośród gmin związanych administracyjnie z Kampinoskim 
PN. Notowany jest duży wzrost liczby ludności, który w latach 1995–2005 wyniósł 25%. 
Spowodowane jest to, podobnie jak w przypadku gminy Łomianki, bliskim położeniem 
terenów gminy od Warszawy, a także ich dużą atrakcyjnością, spowodowaną bezpośred-
nim sąsiedztwem z Kampinoskim PN. To właśnie te dwa czynniki przyciągają prywatnych 
inwestorów i deweloperów budownictwa mieszkaniowego14.

12 A. Marciniuk-Kluska, Potrzeba rozwoju turystyki na szczeblu gminy i powiatu, [w:] Regionalne aspekty rozwoju 
turystyki, red. J. Jalinik, EkoPress, Białystok 2009, s. 115.
13 Strategia zrównoważonego rozwoju gminy Stare Babice do roku 2020, Urząd Gminy Stare Babice, 2006, s. 4–5.
14 Ibidem, s. 6.
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Ponad 70% terenów gminy stanowią tereny rolnicze, natomiast tereny leśne zajmują 
około 19%, z czego 14% – lasy Puszczy Kampinoskiej, a pozostałe 5% – Lasy Bemowskie, 
należące do Parku Leśnego Bemowo, częściowo znajdującego na terenach gminy15. To 
właśnie te dwa kompleksy leśne tworzą główne walory przyrodnicze gminy, do których 
można jeszcze zaliczyć sporą liczbę pomników przyrody, przede wszystkim w postaci 
drzew pomnikowych, jak również teren Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Oprócz znakomitych walorów przyrodniczych na terenie gminy Stare Babice liczne 
są również walory kulturowe i historyczne, m.in. średniowieczne wsie z zachowanym 
układem przestrzennym (np. Borzęcin Duży, Stare Babice, Lipków, Wojcieszyn), a także 
stanowiska archeologiczne z epoki neolitu, brązu i innych, aż do średniowiecza (m.in. Stare 
Babice, Wojcieszyn)16.

Gmina Stare Babice posiada opracowaną strategię rozwoju, mieszczącą się w ramach 
powiatowych strategii oraz planów rozwoju lokalnego. W tej strategii rozwój zrównoważony 
uznano za podstawę zarządzania i gospodarowania na terenach gminy, jak również nie-
odłączny element kształtowania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego i zagospo-
darowania w celu zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańcom. Gmina nie 
posiada natomiast odrębnego dokumentu dotyczącego rozwoju turystyki zrównoważonej. 
Kwestie turystyki znalazły się w opracowanej strategii i zajmują w niej miejsce poboczne, 
jak przyznają przedstawiciele administracji lokalnej. W Urzędzie Gminy nie istnieje także 
wyodrębnione stanowisko ds. turystyki i rekreacji lub jednostka organizacyjna zajmująca 
się wyłącznie tymi sprawami, lecz są one podzielone pomiędzy obowiązki dwóch jedno-
stek: Inspektora ds. Promocji Gminy oraz Referat Sportu i Rekreacji.

Materiał i metody

W celu poznania opinii administracji lokalnej na temat rozwoju turystyki i rekreacji na 
terenie Kampinoskiego PN, a co za tym idzie gminy Stare Babice, jak również w celu 
zbadania możliwości rozwoju turystyki zrównoważonej na tym terenie przeprowadzono 
wywiad kwestionariuszowy z przedstawicielem Urzędu Gminy Stare Babice (Referat 
Rozwoju Gminy).

W opracowaniu badaniom poddano także mieszkańców gminy Stare Babice niepro-
wadzących działalności gospodarczej w zakresie turystyki, wychodząc z założenia, że 
czerpanie korzyści materialnych z działalności turystycznej zmienia punkt widzenia na 
sprawy będące przedmiotem niniejszych rozważań.

Badania ankietowe przeprowadzono na grupie 139 osób zamieszkałych na terenie 
gminy Stare Babice. Do przeprowadzenia analizy statystycznej wykorzystano program 
„Statistica”. W przypadku analizy zależności między zmiennymi jakościowymi zastosowano 
test niezależności chi-kwadrat na poziomie istotności 0,05, sprawdzając siłę związku za 
pomocą współczynnika V Cramera oraz (przy skali porządkowej) wyznaczając współ-

15 Ibidem, s. 8.
16 Ibidem, s. 9.
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czynnik τ (tau) Kendalla. W przypadku analizy zależności między zmienną ilościową 
a zmienną jakościową zastosowano testy nieparametryczne Manna-Whitneya oraz test 
Kruskala-Wallisa (oba na poziomie istotności 0,05). Warto jednak zaznaczyć, że w żad-
nym z przypadków nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy przyjętymi 
zmiennymi (płeć, wiek, miejsce zamieszkania respondentów na terenie gminy).

turystyka w gminie Stare Babice w opinii administracji lokalnej

W gminie Stare Babice nie prowadzi się badań dotyczących liczby turystów odwiedza-
jących jej tereny, w związku z czym gmina nie posiada dokładnych danych statystycznych 
dotyczących wielkości ruchu turystycznego. Jednak według szacunków pracowników 
urzędu w 2010 r. udzielono ponad 1700 noclegów. Przedstawiciele gminy twierdzą rów-
nież, że w ciągu ostatnich pięciu lat zaobserwowano nieznaczny wzrost zainteresowania 
walorami turystycznymi gminy. Z przeprowadzonych badań wynika, iż turyści odwiedza-
jący gminę kierują się przede wszystkim chęcią poznania jej walorów turystycznych, jak 
również celami typowo rekreacyjnymi. 

Postanowiono także zbadać, jaki wpływ – zdaniem administracji lokalnej – ma fakt 
istnienia Kampinoskiego PN na ruch turystyczny na terenie gminy Stare Babice. Władze 
lokalne wyraziły pogląd, iż turystów na terenie gminy byłoby zapewne mniej, gdyby nie 
Puszcza Kampinoska, biorąc pod uwagę, że – zdaniem władz lokalnych – około 90% 
turystów odwiedza gminę właśnie ze względu na istnienie Kampinoskiego PN.

Pomimo iż administracja gminy nie traktuje turystyki i rekreacji jako wiodącej dziedzi-
ny swojego rozwoju, podejmowane są pewne kroki oraz inwestycje, które mogą służyć 
rozwojowi turystyki i rekreacji: w ciągu ostatnich lat zainwestowano w budowę lub remont 
dróg dojazdowych, postawienie tablic z informacjami turystycznymi o gminie oraz mapami 
gminy. Planowana jest także budowa i oznakowanie sieci ścieżek rowerowych łączących 
się ze szlakami rowerowymi w Kampinoskim PN.

Gminy, na terenie których położony jest Kampinoski PN, mają obowiązek konsultować 
wszelkie działania mające na celu rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej z dyrekcją 
parku, co gmina Stare Babice także czyni. Oprócz tych konsultacji gmina działa także  
w porozumieniu ze społecznością lokalną. Zbierane są wnioski do Wieloletniego Progra-
mu Inwestycyjnego, w których to mieszkańcy za pośrednictwem radnych mogą zgłaszać 
potrzeby dotyczące rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

Zbadano także, jakie działania były podejmowane przez administrację lokalną w okresie 
ostatnich pięciu lat odnośnie do tworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju turystyki  
i rekreacji. Do tych działań można zaliczyć wydawanie materiałów informacyjno-rekla-
mowych (np. ulotki, mapy, przewodniki) dotyczących walorów turystycznych gminy oraz 
możliwości spędzania wolnego czasu17. Gmina w ramach tworzenia warunków dla rozwoju 
turystyki i rekreacji wspiera w różny sposób działania proekologiczne, a także wprowadza 

17 W ciągu ostatnich lat gmina wydała aktualizację następujących materiałów informacyjno-promocyjnych: prze-
wodnik nt. ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Lesie Bemowo Śladami Łosia; informator ścieżki edukacyjnej 
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różne formy edukacji proekologicznej w szkołach, w tym zajęcia w Centrum Edukacji 
Kampinoskiego PN. Gmina Stare Babice posiada także systematycznie aktualizowa-
ną stronę internetową, za pośrednictwem której przekazywane są aktualne informacje 
o wydarzeniach na terenach gminy. Można na niej znaleźć – oprócz aktualności z życia 
gminy, a także podstawowych danych na jej temat – informacje dotyczące walorów tury-
stycznych, przebiegu i opisu szlaków turystycznych, informacje o obiektach noclegowych, 
przede wszystkim gospodarstwach agroturystycznych, jak i zapowiedzi najważniejszych 
wydarzeń i planowanych imprez kulturalnych czy rekreacyjno-sportowych. Oprócz powyż-
szego podejmowane są także działania dotyczące dbałości o estetyczny wygląd terenów 
zielonych i przyrodniczych.

Postanowiono także zbadać, jaka jest forma współpracy, a także wymiany pomysłów  
i poglądów dotyczących turystyki i rekreacji pomiędzy mieszkańcami gminy a administracją 
lokalną. Z uzyskanych informacji wynika, iż przede wszystkim Urząd Gminy kontaktuje się  
i współpracuje ze społecznością lokalną za pośrednictwem sołtysów, ale wymiana po-
mysłów i utrzymywanie kontaktów odbywa się głównie za pośrednictwem strony inter-
netowej gminy. Jednocześnie gmina wydaje materiały z informacjami o podejmowanych 
inwestycjach i są one rozprowadzane wśród mieszkańców; dużą rolę w przekazywaniu 
mieszkańcom najnowszych informacji oraz wymianie pomysłów i poglądów odgrywa 
również prasa lokalna. Oprócz powyższego organizowane są sporadyczne konsultacje 
i spotkania. 

Zadaniem przedstawicieli administracji lokalnej ludność chce mieszkać na terenie 
gminy Stare Babice głównie z przyczyn ekonomicznych, zauważalny jest również napływ 
ludności spoza gminy w celach zarobkowych. Obserwowany jest także sezonowy napływ 
ludności (weekendowy i urlopowy), a co za tym idzie powstawanie tzw. drugich domów, 
które w większości należą do mieszkających na stałe w Warszawie. 

Postanowiono także sprawdzić, jakie utrudnienia – według opinii administracji lokal-
nej – napotykają mieszkańcy gminy z powodu istnienia na ich terenie Kampinoskiego 
PN. Wśród tych utrudnień wymieniane były: zakaz poruszania się po niektórych drogach, 
których wykorzystanie mogłoby skrócić czas podróży, ograniczenia w zakresie działalności 
gospodarczej oraz utrudnienia w rozwoju budownictwa, zakaz zbioru owoców runa leśnego 
i grzybów na terenie Kampinoskiego PN, a także problem niszczenia upraw rolnych oraz 
innych szkód, które wyrządzają zwierzęta parkowe (głównie dziki). 

Zbadano także, jakie – zdaniem administracji lokalnej – są główne bariery utrudniające 
rozwój turystyki zrównoważonej na terenie gminy oraz Kampinoskiego PN. Administracja 
lokalna wyraża pogląd, iż barierą w wykorzystaniu potencjału turystycznego gminy jest 
mała ilość ścieżek rowerowych i szlaków konnych, jak również istniejące ograniczone 
możliwości obsługi zorganizowanych grup turystycznych. Niewystarczająca jest także baza 
turystyczna na terenie gminy będącej w bezpośrednim sąsiedztwie Kampinoskiego PN, 

w Lesie Bemowo do programu Bezpieczne wakacje – Odnaleźć Zgubka; przewodnik Ścieżka zdrowia w kompleksie 
leśnym Bemowo w granicach gminy Stare Babice.
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obsługującej przede wszystkim ruch weekendowy, a więc parkingi, nowoczesne punkty 
usługowe, bezpieczne miejsca do grillowania i palenia ognisk. Problemem jest również to, 
że nie istnieje na terenie gminy samodzielny, wyodrębniony punkt informacji turystycznej 
uwzględniający ofertę edukacji przyrodniczej i turystycznej Kampinoskiego PN.

Zdaniem władz gminy przeszkodą w rozwoju bazy turystycznej jest rozdrobnienie 
gruntów przyległych do Kampinoskiego PN w granicach gminy i mnogość prywatnych 
właścicieli. Jednocześnie dostrzegany jest problem polegający na tym, że Kampinoski PN 
z powodu braku środków finansowych nie może wykupić od licznej grupy właścicieli pry-
watnych gruntów objętych ochroną.

Gmina Stare Babice jest zainteresowana poprawą obsługi ruchu turystycznego, jednak 
barierą w realizacji tego zadania jest brak strategii rozwoju zapewniającej spójny postęp 
w turystyce i rekreacji we wszystkich gminach związanych administracyjnie z Kampinoskim 
PN, opierających się na jego potencjale przyrodniczym. Z tego powodu w 2009 r. gmina 
włączyła się – w ramach członkostwa w Związku Międzygminnym Kampinos – w przygoto-
wanie wniosku o dofinansowanie projektu na temat zwiększenia atrakcyjności turystycznej 
Mazowsza przez budowę i oznakowanie sieci ścieżek rowerowych wokół Kampinoskiego 
PN oraz opracowanie strategii rozwoju turystyki Związku Międzygminnego Kampinos. Jak 
szacują przedstawiciele gmin związanych administracyjnie z Kampinoskim PN, opracowa-
nie strategii i wdrożenie jej powinno się przyczynić do wzmocnienia potencjału turystycz-
nego, w tym zwiększyć szanse wsparcia miejscowej ludności w tworzeniu gospodarstw 
agroturystycznych, małej gastronomii, rzemiosła, twórczości ludowej i pamiątkarskiej, 
wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego. 

Jednocześnie przedstawiciele gminy Stare Babice podkreślają, że liczne miejsca poten-
cjalnych inwestycji dotyczących turystyki i rekreacji na terenie ich gminy, już obecnie – ze 
względu na swoją atrakcyjność – w sposób samorzutny służą miejscowej społeczności 
oraz odwiedzającym. Organizowane są także imprezy lokalne, uwzględniające promocję 
tych miejsc i obiektów.

Władze gminy Stare Babice wierzą, że gmina dysponuje dużym potencjałem rozwoju 
turystyki weekendowej, właśnie z powodu swojego bliskiego położenia względem aglo-
meracji warszawskiej i Kampinoskiego PN, i w tym upatrują najważniejszych możliwości 
rozwoju turystyki o zrównoważonym charakterze. Dlatego też w Wieloletnim Planie Inwe-
stycyjnym przewidziano realizację kilkunastu zadań inwestycyjnych związanych z poprawą 
obsługi ruchu turystycznego. Wśród nich znalazły się m.in.: budowa oraz remont kilku 
dróg (termin zakończenia – 2013 r.), budowa hali widowiskowo-sportowej we wsi Zielonki, 
budowa centrum kultury i rekreacji w Starych Babicach, zagospodarowanie terenu wsi 
Latchorzew dla potrzeb wypoczynku i rekreacji mieszkańców i przyjezdnych (inwestycja 
zrealizowana w 2009 r.), budowa sieci ścieżek rowerowych (termin zakończenia – 2013 r.), 
modernizacja zbiorników wodnych we wsi Borzęcin Duży („Leśny”) oraz we wsi Zielonki 
(„Zielonki”) z przeznaczeniem na rekreację (termin zakończenia – 2013 r.).

Zbadano także, jakie oczekiwania mają władze gminy w zakresie rozwoju turystyki 
i rekreacji na ich terenie, z uwzględnieniem terenów Kampinoskiego PN znajdującego się 
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w ich granicach. W przypadku realizowania przez Kampinoski PN sieciowych inwestycji, 
takich jak: system informacji turystycznej, ścieżki rowerowe czy wypożyczalnie sprzętu 
turystyczno-rekreacyjnego, władze gminy Stare Babice oczekują uwzględnienia potrzeb 
społeczności lokalnej i tych dotyczących obsługi ruchu turystycznego na terenie gminy. Jak 
widać, oczekiwania dotyczące rozwoju infrastruktury czy systemu informacji turystycznej 
kierowane są głównie pod adresem Kampinoskiego PN.

Stosunek do turystyki społeczności lokalnej gminy Stare Babice

W badaniu wzięło udział 92 kobiety oraz 47 mężczyzn. Spośród przebadanych 40% 
stanowiły osoby w wieku 45–64 lat, a następnie respondenci z przedziału wiekowego 25–44 
lata (29%), osoby po 65. roku życia (18%) oraz ludzie młodzi do 24. roku życia (13%). 
Pod względem wykształcenia zdecydowanie przeważali respondenci z wykształceniem 
średnim (50%), a następnie z wyższym (39%) w stosunku do osób, które ukończyły szkołę 
zawodową (9%) i podstawową (2%).

Pod względem wykonywanej pracy ponad 35% respondentów to pracownicy umy-
słowi. Następnie dość liczną grupę stanowili emeryci lub renciści (17%), pracownicy 
fizyczni (12%), uczniowie lub studenci będący na utrzymaniu rodziców (11%). Pozostali 
respondenci to właściciele prowadzący działalność gospodarczą (9%), a także gospodynie 
domowe (9%). Niewielki odsetek przebadanych stanowili m.in. bezrobotni (4%), rolnicy 
oraz wykonujący inną pracę niż wymienione (po 1,5%).

Większość przebadanych stanowili mieszkańcy otuliny Kampinoskiego PN mający 
swoje domy powyżej 1 km od granic parku (55%) oraz do 1 km od granic parku (38%). 
Respondenci zamieszkali na terenach Kampinoskiego PN stanowili 7% badanych.

Spośród wszystkich przebadanych 66% mieszka w swojej miejscowości na terenie 
gminy Stare Babice od urodzenia i nie przewiduje przeprowadzki do innej miejscowości, 
natomiast 12% respondentów w najbliższym czasie planuje wyprowadzić się poza teren 
Kampinoskiego PN lub jego otuliny. Jednocześnie warto zauważyć, iż 22% respon-
dentów stanowiły osoby, które przeprowadziły się do gminy Stare Babice, w okolice 
parku, najczęściej ponad 10 lat temu. Większość przebadanych przeprowadziła się 
tam z Warszawy. 

Wśród najczęściej wymienianych przez respondentów korzyści zamieszkiwania na 
terenie Kampinoskiego PN lub w jego otulinie znalazła się możliwość uprawiania rekreacji 
na świeżym powietrzu, w ładnym otoczeniu przyrody, oraz spacerowania po lesie. Wśród 
przebadanych odpowiednio 93% i 91% uznało, iż są to zdecydowanie największe korzyści, 
jakie daje im zamieszkiwanie na tym terenie (tabela 1).
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Tabela 1. Korzyści z zamieszkiwania na terenie gminy i Kampinoskiego Parku Narodowego w opinii 
respondentów

Korzyści z zamieszkiwania 
na terenie lub w otulinie 
KPN

Ocena korzyści

zdec. nie nie średnio tak zdec. tak razem

[N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%]

Świeże powietrze, spokój, 
cisza 1 0,7 2 1,5 30 21,7 35 25,4 70 50,7 138 100

Spacerowanie po lesie 0 0,0 1 0,7 11 7,9 35 25,2 92 66,2 139 100

Rekreacja na świeżym 
powietrzu 1 0,7 0 0,0 8 5,8 53 38,4 76 55,1 138 100

Zbieranie grzybów i runa 
leśn. 14 10,7 26 19,8 37 28,2 28 21,4 26 19,8 131 100

Pozyskiwanie drewna 47 38,2 49 39,8 20 16,3 7 5,7 0 0,0 123 100

Zatrudnienie w KPN 41 35,9 61 53,5 8 7,0 4 3,5 0 0,0 114 100

Działalność edukacyjna 
parku 17 14,2 24 20,0 40 33,3 29 24,2 10 8,3 120 100

Zajęcia dla dzieci i młodzieży 16 14,8 28 25,9 30 27,8 24 22,2 10 9,3 108 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Na kolejnych miejscach, najczęściej wskazywanych przez respondentów, znalazła się 
możliwość korzystania ze świeżego i czystego powietrza, a także mieszkanie w spokojnym 
otoczeniu, z dala od zgiełku dużego miasta (76%).

Powyższe odpowiedzi respondentów potwierdzają pojawiające się poglądy, iż Kam-
pinoski PN jest traktowany przez ludność miejscową jako zwykły las lub park miejski, 
miejsce odpowiednie na spacer lub poranny jogging. Z drugiej strony uważany jest za 
idealne miejsce do zamieszkania, zwłaszcza dla osób ceniących sobie spokój i walory 
przyrodnicze oraz chcących przenieść się w tym celu poza duże miasto, lecz jednocześnie 
nie za daleko od miejsca pracy. 

Najczęściej wymienianymi przez respondentów wadami wynikającymi z mieszkania 
na terenie Kampinoskiego PN lub w jego otulinie były: słaba infrastruktura wodociągowa  
i kanalizacyjna (25% pozytywnych odpowiedzi), zła komunikacja (stan dróg dojazdowych 
do Warszawy, natężenie ruchu, słabe połączenia komunikacyjne – 21%), jak również 
znaczne ograniczenia w budownictwie (21%), które niekiedy uniemożliwiają rozbudowę 
istniejących budynków (tabela 2). Warto zauważyć, że mieszkańcy gminy Stare Babice 
nie postrzegają ograniczeń działalności gospodarczej (16%) oraz uciążliwości spowodo-
wanej ruchem turystycznym (8%) jako wady zamieszkiwania na terenach i w okolicach 
Kampinoskiego PN. 



Małgorzata Gałązka160

Tabela 2. Wady zamieszkiwania na terenie gminy i Kampinoskiego Parku Narodowego  
w opinii respondentów

Wady zamieszkiwania na 
terenie lub w otulinie KPN

Ocena wad

zdec. nie nie średnio tak zdec. tak razem

[N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%]

Ograniczenia w zakresie 
budownictwa 23 19,3 43 36,1 27 22,7 22 18,5 4 3,3 119 100

Ograniczenia w zakresie 
rolnictwa 20 18,9 61 57,5 20 18,8 5 4,7 0 0,0 106 100

Ograniczenia w działalności 
gosp. 21 17,9 56 47,8 20 17,1 18 15,4 2 1,7 117 100

Słaba infrastruktura wod., 
kanaliz. 22 17,4 44 34,9 27 21,4 28 22,2 5 3,9 126 100

Zła komunikacja 20 14,6 35 25,5 52 37,9 21 15,3 9 6,5 137 100

Ruch turyst. w pobliżu do-
mostwa 28 20,4 80 58,4 17 12,4 9 6,6 3 2,2 137 100

Zakaz poruszania się po 
drogach 18 13,9 54 41,8 32 24,8 23 17,8 2 1,5 129 100

Szkody powstałe przez 
zwierzynę 30 23,4 59 46,1 21 16,4 10 7,8 8 6,2 128 100

Zakaz pozyskiwania drewna 34 29,6 40 34,8 20 17,4 19 16,5 2 1,7 115 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Badaniom poddano także stosunek mieszkańców gminy Stare Babice do otaczającej 
ich przyrody i unikalnych walorów przyrodniczych Kampinoskiego PN. Przebadani wyra-
żali najczęściej pogląd, iż okoliczna przyroda jest cennym dziedzictwem całego narodu 
i należy ją chronić, aby przekazywać w podobnym stanie następnym pokoleniom (94% 
respondentów). Dla znacznej części przebadanych okoliczna przyroda jest także ważna 
oraz bliska ze względu na to, że właśnie w jej otoczeniu się wychowali i dorastali (92%). 

Badania pokazały, iż połowa przebadanych identyfikuje się mocno, a 23% bardzo 
mocno z miejscem, w którym mieszka. Warto przypomnieć, iż ponad 78% wszystkich 
przebadanych osób mieszka na terenie gminy Stare Babice od urodzenia, stąd tak mocne 
więzi z tym obszarem. Jedynie 2% osób przyznało, iż wcale się z nim nie identyfikuje, 
a 1% określiło swój stosunek jako słaby.

Zbadano także opinię respondentów na temat tego, jaką według nich funkcję spełnia 
Kampinoski PN dla całego społeczeństwa oraz społeczności lokalnych, czyli ich samych 
(wykres 1). Najczęściej wybieranymi były poglądy, iż Kampinoski PN jest szansą na czyste 
środowisko oraz zachowanie cennych walorów przyrodniczych, które dzięki ochronie na 
terenach parku będą mogły cieszyć nie tylko obecne, lecz także przyszłe pokolenia. Te 
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dwie funkcje Kampinoskiego PN wymieniło w sumie odpowiednio 87% i 89% przebada-
nych. Na kolejnym miejscu, najczęściej wskazywanym przez respondentów, pojawiła się 
opinia, iż Kampinoski PN jest przede wszystkim doskonałym miejscem wypoczynku dla 
samych mieszkańców i dla przyjezdnych (83%).

Wykres 1. Funkcje Kampinoskiego Parku Narodowego w opinii respondentów18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Jednocześnie duża grupa przebadanych (81%) uważa, że Kampinoski PN jest szansą 
na promocję gmin, na terenie których jest położony. Zwiększona promocja gmin mogłaby 
wpłynąć nie tylko na zwiększenie liczby odwiedzających, lecz mogłaby zwrócić uwagę 
potencjalnych inwestorów, a także podnieść prestiż gmin. Jednocześnie niecałe 5% 
uznało park za swego rodzaju utrudnienie dla miejscowej ludności czy instytucję odgórnie 
narzuconą przez państwo (niecałe 9%).

Jak wynika z badań, 42% respondentów uważa, że turystyka wpływa na rozwój gminy, 
jednak nie spełnia roli wiodącej, a jednocześnie niewiele mniejszy odsetek przebadanych 
(38%) twierdzi, że jest ona jednym z ważniejszych czynników funkcjonowania i rozwoju 
każdej gminy (wykres 2). Pozostali respondenci byli zdania, że turystyka ma jedynie 
nieznaczny wpływ na prosperowanie gminy (10%), lub że jest ona najistotniejszym czyn-
nikiem rozwoju (6%). W związku z tym można uznać, że społeczność lokalna gminy Stare 
Babice jest zainteresowana rozwojem działalności turystycznej i rekreacyjnej, uznając ją 
za ważny, lecz nie dominujący czynnik rozwoju gminy.

18 Wykres jest wykonany względem średniej odpowiedzi dla danego stwierdzenia, w efekcie czego najkorzystniej 
przedstawione są wypowiedzi, które były średnio wyżej oceniane przez respondentów na skali.
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Wykres 2. Rola turystyki w rozwoju gminy w opinii respondentów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Zbadano również, jak ludność miejscowa określa swój stosunek do turystów, którzy 
docierają do ich miejscowości (wykres 3). Większość przebadanych (51%) określiła 
swoje nastawienie do odwiedzających jako przyjazne, natomiast pozostali – obojętne 
(39%). Wśród respondentów 4% przyznało, iż ma niechętny stosunek do przyjezdnych, 
natomiast 6% przebadanych trudno było określić swoje nastawienie. Takie odpowiedzi 
respondentów wskazują także na to, że w większości nie mają oni bezpośredniego kon-
taktu z odwiedzającymi gminę.

Wykres 3. Stosunek społeczności lokalnej gminy Stare Babice do turystów
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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Według opinii respondentów liczba turystów przybywających do miejscowości lub prze-
jeżdżających przez nią kształtuje się na średnim poziomie (42%). Kolejną grupę tworzyli 
przebadani, zdaniem których odwiedzających ich miejscowość jest mało (26%). Jedno-
cześnie 14% respondentów uznało, iż ruch turystyczny w okolicach jest duży (wykres 4). 

Wykres 4. Ocena ruchu turystycznego przez respondentów w ich miejscowościach
Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Warto zwrócić uwagę, iż 60% przebadanych mieszkańców gminy Stare Babice jest 
zdania, że obecna liczba turystów w gminie i na terenach Kampinoskiego PN jest wystar-
czająca i nie należy podejmować jakichkolwiek działań mających na celu jej zwiększenie 
lub zmniejszenie. Jednocześnie 30% przebadanych opowiedziało się za zwiększeniem 
ruchu turystycznego na terenie gminy i Kampinoskiego PN, natomiast 8% uznało, że ruch 
turystyczny należałoby ograniczyć.

Wśród ewentualnych działań, jakie zdaniem ludności miejscowej należałoby podjąć  
w celu przyciągnięcia większej liczby turystów i zwiększenia ruchu turystycznego w ich 
miejscowościach, respondenci najczęściej wskazywali (77%) na poprawienie infrastruktury 
(m.in. jakość dróg, zwiększenie ilości parkingów, wyznaczanie szlaków itp.), pomoc dla 
ludności miejscowej w rozwijaniu własnej działalności gospodarczej (71%) oraz inwe-
stowanie w centra turystyczno-rekreacyjne (71%). Duża grupa przebadanych uznała, że 
w ramach pomocy w rozwijaniu działalności gospodarczej dotyczącej turystyki i rekreacji 
władze lokalne powinny organizować dla miejscowej ludności szkolenia oraz warsztaty, 
które byłyby w tej działalności pomocne (54%).

Z odpowiedzi respondentów wynika, że nie opowiadają się za zwiększeniem liczby 
turystów, jednak dostrzegają także szereg korzyści, jaki może im przynieść wzrost liczby 
odwiedzających na terenie gminy i Kampinoskiego PN. Wśród najczęściej wymienianych 
pozytywów wynikających ze zwiększenia ruchu turystycznego pojawiło się m.in. zwięk-
szenie dochodów osób prowadzących działalność usługową, z której będą korzystać 
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turyści (72%); wzrost wpływów do budżetu gminnego, a co za tym idzie nakładów na 
poszczególne miejscowości w gminie, co przyczyni się do lepszej jakości życia w nich 
(70%); poprawa standardu infrastruktury w gminach oraz przyczynienie się do większej 
dostępności komunikacyjnej (63%).

Wśród głównych utrudnień, jakie wiążą się z nadmierną liczbą turystów, respondenci 
najczęściej wymieniali zanieczyszczenie terenu oraz lasów (85% wskazań) oraz zagro-
żenie dla wyjątkowej przyrody (80%).

Respondenci uważają, że dla rozwoju turystyki na terenie gminy władze lokalne po-
winny przede wszystkim starać się o fundusze z Unii Europejskiej, m.in. na ochronę przy-
rody czy budowę infrastruktury służącej turystyce (96 pozytywnych wskazań), oraz dbać 
o ład przestrzenny i estetyczny wygląd miejscowości, co stanowi czynnik przyciągający 
odwiedzających (95% wskazań na tak). Na kolejnych miejscach (tabela 3) przebadani 
zwracali uwagę na potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa zarówno turystom, jak i miej-
scowej ludności (90%), oferowanie pomocy osobom, które chcą rozwijać działalność 
turystyczno-rekreacyjną (86%), oraz konieczność rozbudowy infrastruktury dla turystyki 
i rekreacji (83%).

Tabela 3. Sugerowane przez respondentów działania administracji lokalnej w celu rozwoju turystyki

Powinności władz 
lokalnych mające na celu 
rozwój turystyki

Ocena działań

zdec. nie nie średnio tak zdec. tak razem

[N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%] [N] [%]

Pomagać chcącym rozwijać 
dział. tur. 2 1,5 1 0,7 14 10,4 84 62,7 33 24,6 134 100

Rozbud. infr. dla turystyki 
i rekreacji 1 0,7 5 3,7 16 11,9 73 54,5 39 29,1 134 100

Zapewnić bezp. tur. i miejsc. 
ludn. 2 1,5 2 1,5 8 6,0 81 60,9 40 30,1 133 100

Starać się o fund. z UE na 
ochr. przyr. 1 0,7 0 0,0 4 2,9 36 26,3 96 70,1 137 100

Dbać o ład i estet. wygląd 
miejsc. 1 0,7 1 0,7 3 2,2 42 30,4 91 65,9 138 100

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Respondenci oceniali także działania i osiągnięcia władz lokalnych w pięciostopniowej 
skali, gdzie pięć było oceną najwyższą, natomiast zero – najniższą (tabela 4). Średnio 
najwyżej ocenianymi dziedzinami, w których władze lokalne osiągają – zdaniem respon-
dentów – dobre wyniki, okazały się edukacja (średnia ocen – 2,57) oraz sport (2,53). 

Na kolejnych miejscach przebadani najczęściej wymieniali porządek i bezpieczeństwo 
(2,45), działania dotyczące gospodarki komunalnej (2,35) oraz transport i komunikację 
(2,22).
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Tabela 4. Osiągnięcia władz lokalnych w poszczególnych dziedzinach w ocenie ludności miejscowej

Osiągnięcia władz lokalnych Średnia Odch. std.

Edukacja 2,57 ± 1,25

Ochrona zdrowia 1,88 ± 1,24

Ochrona środowiska 2,17 ± 1,10

Kultura 2,08 ± 1,27

Sport 2,53 ± 1,29

Turystyka i rekreacja 1,99 ± 1,26

Transport 2,22 ± 1,22

Gospodarka komunalna 2,35 ± 1,12

Porządek i bezpieczeństwo 2,45 ± 1,06

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.

Do najniżej ocenianych dziedzin, z którymi – zdaniem respondentów – władze lokalne 
nie radzą sobie najlepiej, znalazły się turystyka i rekreacja (1,99), a także ochrona zdrowia  
i opieka zdrowotna (1,88). Warto przypomnieć, iż w strategii rozwoju gminy Stare Babice 
turystyka zajmuje miejsce poboczne, stąd ma to zapewne przełożenie na oceny ludności 
miejscowej.

Podsumowanie

Badania prowadzono wśród osób nieuzyskujących dochodów z działalności turystycznej 
oraz praktycznie niezainteresowanych uzyskiwaniem ich ze względu na to, iż posiadają 
inne źródło utrzymania. Z badań można wysnuć wniosek, że respondenci zamieszkujący 
tereny gminy Stare Babice, a tym samym okolice Kampinoskiego PN, to przede wszystkim 
osoby traktujące miejsce swojego zamieszkania jako typową „sypialnię” o doskonałym 
położeniu niedaleko Warszawy. Przebadani są bardzo zadowoleni ze swojego miejsca 
zamieszkania, ponieważ główną korzyścią, jaką z tego tytułu czerpią, jest otaczająca 
ich przyroda Kampinoskiego PN oraz związane z tym: cisza, spokój i świeże powietrze. 

Rozwój turystyki nie jest jednak respondentom całkowicie obojętny, chociaż w przewa-
żającej większości opowiadają się za pozostawieniem ruchu turystycznego na istniejącym 
poziomie. Jednocześnie część przebadanych dostrzega pewne korzyści, jakich mogliby 
doświadczyć w wyniku nasilenia ruchu turystycznego zarówno na terenie własnej gminy, 
jak i w Kampinoskim PN. Jednakże uważają, że ta kwestia jest problemem administracji 
lokalnej, i to właśnie władze lokalne powinny podejmować inicjatywę, polegającą również 
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na motywowaniu i szkoleniu mieszkańców do prowadzenia działalności gospodarczej 
i usługowej związanej z turystyką. 

Warto także zwrócić uwagę na fakt, iż gmina posiada strategię rozwoju, w której to 
turystyka jest jednym z drugorzędnych elementów jej rozwoju. Gmina Stare Babice ma dość 
specyficzny charakter, który z typowo rolniczego przekształcił się pod wpływem rozwoju 
aglomeracji warszawskiej w typowo mieszkalny. W północnej części gminy, którą stanowią 
tereny Kampinoskiego PN, dominują stale rozrastające się osiedla domków jednorodzin-
nych, które nie mają pozytywnego wpływu na chronioną w parku przyrodę. Jednocześnie 
jednym z priorytetów władz gminnych są podejmowane działania planistyczne, które 
mają na celu przeznaczenie terenów poszczególnych miejscowości w gminie pod ściśle 
określoną zabudowę, w zdecydowanej większości mieszkaniową.

 Ważna jest jednak także świadomość władz gminnych, że tereny gminy są atrakcyjne 
pod względem turystycznym z powodu bliskości Warszawy oraz Kampinoskiego PN i to, 
że właśnie w turystyce weekendowej upatrują swojej szansy rozwoju w tej sferze. Jednak 
aby rozwój ten był możliwy, należałoby zainwestować w infrastrukturę, którą jak najbar-
dziej mogliby prowadzić mieszkańcy, np. gospodarstwa agroturystyczne, wypożyczalnie 
sprzętu turystyczno-rekreacyjnego (obecnie na terenie gminy działa jedna) czy stadniny 
koni (obecnie – dwie), które cieszą się dużą popularnością w sąsiednich gminach i przy-
ciągają odwiedzających w weekendy. Natomiast wydaje się, że aby ten cel zrealizować, 
władze lokalne powinny skupić się na motywacji społeczności lokalnej do otwierania tego 
rodzaju działalności. Społeczność ta – jak wynika z przeprowadzonych badań – byłaby 
zainteresowana udziałem w szkoleniach i innych działaniach podejmowanych na ich rzecz 
przez administrację lokalną.

Tabela 5. Oczekiwania społeczności lokalnej w stosunku do pozostałych grup interesu  
dotyczące turystyki
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(KPN)

TURYSTYKA I 
REKREACJA

ADMINISTRACJA 
LOKALNA

ochrona walorów przyrodni-
czych i kulturowych KPN,
zachowanie środowiska 
KPN w naturalnym stanie,
atrakcyjny teren do zamiesz-
kania ze względu na walory 
przyrodnicze,
zaspokajanie potrzeb 
w zakresie infrastruktury 
turystyczno- rekreacyjnej 
(szlaki, ścieżki dydaktyczne, 
wiaty, tablice itp.).

poszanowanie walorów 
przyrodniczych i kulturowych 
KPN,
brak konfliktów z odwiedza-
jącymi tereny KPN.

poprawa stanu infrastruktury 
m.in. kanalizacyjno-wodo-
ciągowej,
poprawa komunikacji 
(stan dróg dojazdowych, 
niewystarczające połączenia 
komunikacją publiczną), 
podejmowanie działań admi-
nistracji lokalnej w zakresie 
zagospodarowania tury-
styczno- rekreacyjnego,po-
moc w rozwijaniu działalno-
ści turystyczno-rekreacyjnej 
i zachęta do niej.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonych badań ankietowych.
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Jednocześnie warto zauważyć, iż prowadzone przez autorkę badania na pozostałych 
grupach interesu biorących udział w kształtowaniu turystyki na terenie Kampinoskiego 
PN pokazały, iż wśród preferencji grupy społeczności lokalnej, w odniesieniu do formy 
i charakteru turystyki i rekreacji na terenie gminy oraz Kampinoskiego Parku Narodowe-
go, nie występują znaczne rozbieżności z oczekiwaniami i preferencjami pozostałych 
grup interesu. Tym samym daje to większe możliwości nadania turystyce na tym terenie 
zrównoważonego charakteru.
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Streszczenie

Celem artykułu było poznanie opinii społeczności lokalnej gminy Stare Babice na temat turystyki 
na terenie gminy, wpływu Kampinoskiego Parku Narodowego na ruch turystyczny w gminie, a tak-
że próba określenia możliwości i stopnia przygotowania miejscowej społeczności do stosowania 
w gminie zasad turystyki zrównoważonej. Z badań można wysnuć wniosek, że respondenci 
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zamieszkujący tereny gminy Stare Babice, a tym samym okolice Kampinoskiego PN, to przede 
wszystkim osoby traktujące miejsce swojego zamieszkania jako typową „sypialnię” o doskona-
łym położeniu – bezpośrednio przy granicach Warszawy. Przebadani są bardzo zadowoleni ze 
swojego miejsca zamieszkania, ponieważ główną korzyścią, jaką z tego czerpią, jest otaczająca 
ich przyroda Kampinoskiego PN oraz związane z tym: cisza, świeże powietrze oraz możliwości 
uprawiania różnych form turystyki i rekreacji. Rozwój turystyki nie jest respondentom całkowicie 
obojętny i dostrzegają korzyści, jakich mogliby doświadczyć w wyniku zwiększenia ruchu tury-
stycznego na swoim terenie, jednakże uważają, że tą kwestią powinna się zająć administracja 
lokalna. 

Słowa kluczowe: turystyka zrównoważona, Kampinoski Park Narodowy, gmina Stare Babice, 
społeczność lokalna

Abstract

This article analyzes the survey of local communities of Stare Babice. The purpose of the study 
was to get to know the opinion of the local communities on tourism in their community, impact of 
Kampinoski National Park on the shape and size of tourism in the community, and to determine 
the level of preparation of local communities to implement the principles of sustainable tourism. 
Studies have shown that the respondents living in Stare Babice and around Kampinoski NP threat 
that place as a typical ‟bedroom” with an excellent location near Warsaw. Respondents are very 
satisfied with their place of residence and the main benefit which they experience is the nature, 
silence and fresh air. Respondents perceive a number of benefits, they might experience as 
a result of increased tourism in their community and in Kampinoski NP. However, they consider 
that this is a local government problem and that the local authorities should take action in this 
regard, based also on motivating and training people to conduct business in tourism. 

Keywords: sustainable tourism, Kampinoski National Park, Stare Babice community, local 
community 
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