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Wstęp

Partycypacja społeczna jest traktowana obecnie jako fundament współczesnej demo-
kracji i w szerokim i powszechnym ujęciu oznacza dobrowolny udział obywateli w zarzą-
dzaniu sprawami publicznymi społeczności, której są członkami1. Jest ona zatem wyrazem 
podmiotowości społeczności lokalnych. Doskonale wpisuje się w nowoczesne koncepcje 
zarządzania rozwojem lokalnym, ponieważ sprzyja kształtowaniu gmin obywatelskich, 
które są zarządzane poprzez partnerskie powiązania wszystkich zainteresowanych pod-
miotów lokalnych. 

Problematyką partycypacji społecznej zajmują się różnorodne dyscypliny naukowe, 
tj. ekonomia, prawo, organizacja i zarządzanie, które wypracowały własne teorie, a na tej 
podstawie – narzędzia udziału obywateli w życiu publicznym. W ciągu ostatniej dekady 
znaczenie partycypacji społecznej w krajach europejskich oraz w Polsce znacznie wzrosło. 
Zmieniło się również postrzeganie roli władz publicznych w procesie zarządzania rozwo-
jem lokalnym. Ich funkcję postrzega się obecnie w kategoriach wpływu na aktywizację 
społeczną i gospodarczą mieszkańców i wspierania ich rozwoju niż pasywnego egze-
kwowania prawa. Z kolei aktywne uczestnictwo mieszkańców w procesach decyzyjnych 
traktowane jest jako warunek dynamicznego rozwoju oraz szansa na budowanie poczucia 
podmiotowości lokalnej. 

W praktyce partycypacja społeczna mieszkańców oznacza ich formalne zaangażo-
wanie w proces powstawania dokumentów planistycznych, podejmowanie kluczowych 
decyzji lokalnych i rozwiązywanie problemów lokalnych. Polega ona na komunikowaniu się 
mieszkańców z władzami lokalnymi oraz na ich obustronnej współpracy2. Proces wspól-
nej pracy przedstawicieli władz z reprezentantami mieszkańców jest formą prowadzenia 
dialogu społecznego i szukania porozumienia w sytuacji istnienia wielu grup społecznych, 
zawodowych i politycznych, o często sprzecznych interesach. Warunkiem partycypacji 
społecznej jest społeczeństwo obywatelskie, które aktywnie i świadomie samoorganizuje 

1 Komunikacja i partycypacja społeczna. Poradnik, red. J. Hausner, MSAP, Kraków 1999, s. 41.
2 J. Kwiatkowski, Partycypacja społeczna i rozwój społeczny, Agencja Wydawnicza MT, Warszawa 2003, s. 9.



Katarzyna Gralak154

się dla realizacji celów ekonomicznych, społecznych, które istnieje i rozwija się dzięki 
sieciom organizacji pozarządowych. 

Partycypacja społeczna jest szeroko stosowana w wielu dziedzinach rozwoju (plano-
wanie przestrzenne, infrastruktura techniczna, ochrona środowiska i inne), w tym również 
w rozwoju turystyki w skali lokalnej. Umożliwia ona bowiem mieszkańcom obszarów tury-
stycznych, które znajdują się na różnych poziomach rozwoju turystycznego, uczestnictwo 
w procesie podejmowania decyzji dotyczących turystyki, m.in. określenia preferowanych 
form turystyki, skali jej rozwoju oraz podziału korzyści pomiędzy interesariuszy (miesz-
kańców, inwestorów, władze lokalne). Dlatego też to podejście od dawna jest zalecane 
jako integralny element zrównoważonego rozwoju turystyki. 

Celem opracowania jest przedstawienie istoty i mechanizmu oraz różnych poziomów 
partycypacji społeczności lokalnych w zarządzaniu sprawami lokalnymi oraz prezentacja 
zasad i sposobów wykorzystania tego podejścia w procesach zarządzania rozwojem 
turystyki w skali lokalnej. Artykuł przygotowano na podstawie krajowej i zagranicznej 
literatury przedmiotu. 

Formy i poziomy partycypacji społecznej 

Partycypacja to inaczej uczestnictwo, czyli aktywny udział w wydarzeniach, które do-
tyczą zainteresowanych. Odnosi się do każdej dziedziny działalności człowieka, w szcze-
gólności jednak udziału obywateli w życiu publicznym, społecznym i politycznym (party-
cypacja publiczna, społeczna, obywatelska)3. Partycypacja społeczna oznacza w ujęciu 
najszerszym udział obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi społeczności, której 
są członkami4. 

Stopień zaangażowania społeczności w sprawy lokalne może się wahać od informo-
wania przez konsultowanie aż po aktywne uczestnictwo (tabela 1). 

Tabela 1. Poziomy partycypacji społecznej

Poziomy Charakterystyka Narzędzia

Informowanie 

rozpowszechnianie informacji 
przez władze lokalne i pasywny 
dostęp do informacji wśród 
mieszkańców 

BiP, tablice ogłoszeń, strona 
internetowa, płatne ogłoszenia, 
broszury, foldery, ulotki, bez-
pośrednie spotkania z miesz-
kańcami, wywiady dla mediów, 
konferencje prasowe, katalog 
lub karty świadczonych usług, 
prasa, telewizja, nagrania sesji 
rady, wyniki badań opinii pu-
blicznej, poczta elektroniczna

3 T. Kaźmierczak, O pojęciu partycypacji publicznej, [w:] Decydujmy razem. Udział społeczności  lokalnych 
w podejmowaniu decyzji publicznych, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2002, s. 18. 
4 Ibidem. 
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Konsultowanie 

dwustronna relacja, w której 
obywatele wyrażają swoje opi-
nie i nawiązują dialog z władza-
mi lokalnymi 

ankiety wśród mieszkańców, 
spotkania konsultacyjne, infoli-
nie, fora internetowe, badania 
opinii społecznej, wycieczki, 
wizyty w terenie, spotkania 
formalne i nieformalne

Uczestnictwo 
partnerski układ, w ramach 
którego obywatele biorą udział 
w procesie decyzyjnym

budżet partycypacyjny, ini-
cjatywy lokalne, planowanie 
partycypacyjne

Źródło: opracowanie własne na podstawie: D. Długosz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Prze-
wodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, s. 23–24.

Podstawowym poziomem partycypacji jest informowanie, które w Polsce stanowi 
podstawowy obowiązek władz lokalnych i jest ważnym instrumentem budowania zaufania 
pomiędzy samorządem a mieszkańcami. Władze lokalne mają obowiązek poinformowania 
mieszkańców o planowanych działaniach, np. o chęci likwidacji szkoły, naborze kandydatów 
czy przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży. Im więcej rzeczowej i wyczerpującej in-
formacji, tym większe zaufanie społeczności do działań administracji samorządowej. Infor-
mowanie ma charakter bierny lub czynny i może odbywać się różnymi kanałami, m.in. 
poprzez biuletyny, serwisy internetowe, BiP, broszury, artykuły prasowe. 

Drugim poziomem jest konsultowanie, gdzie decyzje podjęte przez władze lokalne są 
przed zatwierdzeniem omawiane z mieszkańcami. Konsultacje są już formą interaktywną 
i mogą, lecz nie muszą, skutkować zmianą decyzji władz w poddawanych dyskusji spra-
wach. Niewiele jest takich obszarów, w których władze lokalne mają ustawowo narzucony 
obowiązek konsultowania z mieszkańcami swoich decyzji, planów i zamierzeń. Należą do 
nich: sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także tworzenie 
jednostek pomocniczych gminy. Konsultacji społecznych wymaga również przygotowanie 
planów rozwoju lokalnego oraz lokalnych programów rewitalizacji. Nie oznacza to jed-
nak, że w innych obszarach gmina także nie może przeprowadzać konsultacji. Wynika 
to wprost z art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, który wyraźnie określa, że „w innych 
sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje 
z mieszkańcami gminy”. Wykorzystanie konsultacji społecznych na etapie planowania 
ułatwia później wdrażanie projektów i łagodzi potencjalne lokalne konflikty i spory. Od 
prowadzenia konsultacji społecznych skutecznie powstrzymuje władze lokalne problem 
reprezentatywności społeczeństwa, czasochłonność, wysokie koszty, autoselekcja uczest-
ników debat, ich brak przygotowania (niska kultura konsultacji), a także brak zaintereso-
wania ze strony mieszkańców5. 

5 D. Długosz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują. Przewodnik po partycypacji społecznej, Forum Inicjatyw 
Pozarządowych, Warszawa 2005, s. 23–24.
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Najwyższy, trzeci stopień, nazywany uczestnictwem, zakłada aktywny udział obywateli 
w procesach podejmowania decyzji publicznych oraz w ich realizacji. Jest to autentyczne 
partnerstwo w budowaniu rozwiązań, które polega na włączaniu organizacji pozarządo-
wych, podmiotów sektora prywatnego oraz inicjatyw obywatelskich, czyli mniej sformali-
zowanych grup obywateli, w rozwiązywanie problemów lokalnych i podejmowanie kluczo-
wych decyzji dotyczących wspólnoty lokalnej6. Zainteresowane strony wspólnie definiują 
problemy i szukają rozwiązań uwzględniających interesy każdej z nich, podejmują decyzję 
w oparciu o zasadę konsensusu (jednomyślności). Na drodze partycypacji społeczność 
przejmuje współodpowiedzialność za kształt środowiska lokalnego i za rozwój lokalny. 

Partycypacja społeczna jest wyrazem zarządzania partycypacyjnego (democratic go-
vernance), które obejmuje mechanizmy, procesy i instytucje, za pomocą których obywatele 
i ich grupy mogą artykułować własne interesy, egzekwować prawa i realizować obowiązki, 
a także mediować w kwestiach spornych. Szczególnym zastosowaniem pojęcia partycy-
pacji jest popularny w niektórych krajach system „demokracji partycypacyjnej” (uczest-
niczącej), polegający m.in. na uspołecznieniu zarządzania budżetami miast lub dzielnic 
(budżet partycypacyjny). System ten jest już powszechnie stosowany m.in. w miastach 
portugalskich, Indiach i ponad 40 miastach w Polsce. 

Partycypacja społeczna w rozwoju turystyki 

Turystykę powszechnie uznaje się za istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Napływ turystów przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców przez 
tworzenie nowych miejsc pracy, dodatkowe źródła dochodów, a w perspektywie długo-
okresowej poprawę atrakcyjności turystycznej odwiedzanych obszarów (nowe atrakcje 
turystyczne, rozwój infrastruktury turystycznej). Warto zauważyć, że sposób w jaki rozwija 
się turystyka, nie zawsze wywiera pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców ob-
szarów recepcyjnych7. Powszechnie wiadomo, że nadmierny i niekontrolowany rozwój 
turystyki oprócz tego, że generuje pozytywne efekty ekonomiczne, niesie za sobą nega-
tywne następstwa, szczególnie widoczne w sferze społeczno-kulturowej i środowiskowej 
(m.in. hałas, zatłoczenie, zaśmiecenie, przeinwestowanie obszaru, przestępczość). Nie 
do pomyślenia wydaje się zatem izolowanie i niedostrzeganie roli społeczności lokalnych 
jako gospodarzy terenu w procesach rozwoju turystyki. 

Uczestnictwo społeczności lokalnej w rozwoju turystyki jest szczególnie istotne na 
obszarach zdominowanych przez turystykę wypoczynkową rozwijaną w modelu 3×S (sea, 
sun, sand) w dużych miastach oraz na terenach o wybitnych walorach przyrodniczych 
bądź kulturowych, lecz o niskim poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego (kraje roz-
wijające się). Współudział społeczności lokalnej w podejmowaniu decyzji dotyczących 

6 Zarządzanie w samorządzie terytorialnym. Najlepsze praktyki, red. M. Zawicki, S. Mazur, J. Bober, MSAP, 
Kraków 2004, s. 19.
7 W. Alejziak, Multi-Level Governance jako instrument planowania rozwoju  i zarządzania obszarami recep-
cji turystycznej, [w:] Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. 16: Społeczno-ekonomiczne problemy rozwoju 
turystyki, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznań 2016, s. 11. 

zjawiska turystyki przyczynić się może do ograniczenia negatywnych skutków jej rozwoju 
z jednoczesnym zwiększaniem jego pozytywnych efektów. Zaangażowanie mieszkańców 
w rozwój turystyki może pomóc uniknąć konfliktów społecznych i zapobiec negatywnemu 
wpływowi turystyki na lokalne tradycje i styl życia, wartości.

Partycypację w turystyce należy rozumieć dwojako: 1) jako uczestnictwo mieszkań-
ców w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju turystyki oraz 2) jako udział 
mieszkańców w podziale korzyści z jej rozwoju (rys. 1). 

Rysunek 1. Formy partycypacji społecznej w rozwoju turystyki 

Źródło: K. Mak, Community participation in tourism: a case study from Tai O, Hong Kong, University of 
Hong Kong, Pokfulam, Hong Kong SAR 2009, http://dx.doi.org/10.5353/th_b4642931 [05.04.2018].

Wielu badaczy zgodnie podkreśla, że społeczności lokalne powinny uczestniczyć 
w procesie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju turystyki. Decyzje te są domeną 
władz publicznych bądź innych podmiotów odpowiedzialnych za zarządzanie obszarem 
i jego rozwojem turystycznym. Odkąd społeczność lokalna traktowana jest jako jeden z wy-
twórców produktu turystycznego danego miejsca – udział mieszkańców w podejmowaniu 
decyzji dotyczących kierunków rozwoju turystyki jest niezbędny, zwłaszcza w kreowaniu 
rozwoju zrównoważonego, gdzie rozwój turystyki powinien być dostosowany do lokalnych 
potrzeb i możliwości. Podstawowa zasada sprowadza się do tego, że społeczność lokalna, 
która zgodnie z wymogami prawa musi respektować decyzje planistyczne, powinna brać 
udział w ich formułowaniu. 
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Tabela 2. Udział mieszkańców w procesie planowania i zarządzania rozwojem turystyki 

Etapy planowania rozwoju turystyki Poziom partycypacji społecznej

1.  Przeprowadzenie inwentaryzacji istniejących 
zasobów turystycznych 1. Informowanie, konsultacje społeczne

2. Sporządzenie oceny zasobów i ich waloryzacji 2. Informowanie, konsultacje

3.  Sformułowanie celów i opracowanie właści-
wych, dostosowanych do istniejących walorów 
i popytu, programów rozwoju turystyki 

3. Uczestnictwo (badania społeczne, warsztaty)

4.  Sporządzenie odpowiednich planów zagospo-
darowania turystycznego obszaru 4. Informowanie, konsultacje społeczne

5. Konsekwentna realizacja planów i monitoring 5. Konsultacje społeczne, uczestnictwo 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Kowalczyk, Turystyka zrównoważona, PWN, Warszawa 
2010, s. 40, oraz D. Długosz, J. Wygnański, Obywatele współdecydują…, op. cit., s. 23–24.

Na wszystkich etapach planowania i rozwoju turystyki władze lokalne lub podmiot odpo-
wiedzialny za rozwój turystyczny obszaru mogą uwzględniać udział społeczności lokalnej. 
Szczególnie na etapie określającym kierunki i priorytety rozwoju turystyki powinno się dążyć 
do wykorzystania trzeciego, najwyższego stopnia partycypacji, czyli współdecydowania. 
Natomiast inwentaryzacja zasobów turystycznych, ich waloryzacja, szczegółowe plany 
zagospodarowania turystycznego powinny podlegać co najmniej procedurom konsulta-
cji społecznych. Przygotowywanie planów rozwoju turystyki z udziałem mieszkańców 
stanowi też silną motywację do uczestnictwa w realizacji tych planów. 

Drugie podejście zakłada udział społeczności lokalnej w tworzeniu oferty turystycznej 
i korzyściach z niej płynących (finansowych i innych). Mieszkańcy mogą uczestniczyć 
w tworzeniu i sprzedaży oferty turystycznej co najmniej na dwa sposoby: przez poszukiwa-
nie zatrudnienia w firmach branży turystycznej oraz samodzielne prowadzenie działalności 
gospodarczej i oferowanie produktu turystycznego związanego ze specyfiką miejsca, tj. ze 
sztuką, rzemiosłem, folklorem, zasobami przyrody. 

Jak podkreśla A. Balińska-Grzelak, partycypacja społeczna mieszkańców w turystyce 
lokalnej może przyjmować różnorodne formy i może polegać na8: 

 – poszukiwaniu miejsc pracy w lokalnym sektorze turystycznym bądź prowadzeniu włas-
nej firmy, a także inwestowaniu w dalszy rozwój lokalnej branży turystycznej, poprzez 
zakup towarów i usług służących rozwojowi turystycznemu, 

 – współudziale w działaniach promocyjnych, polegającym na podnoszeniu efektywno-
ści działania punktów informacji turystycznej, wydawaniu broszur promujących dane 
miejsce, 

8 A. Balińska-Grzelak, Rola partycypacji społecznej w stymulowaniu rozwoju turystyki, „Zeszyty Naukowe 
Uniwersytetu Szczecińskiego, Ekonomiczne Problemy Turystyki” 2012, nr 738, s. 14–17.
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 – pogłębianiu wiedzy na temat własnego regionu, zdobywaniu dodatkowych informacji 
o miejscu zamieszkania, poznaniu jego kultury i historii, 

 – przekazywaniu turystom określonych wartości, sposobów zachowania, ubierania się 
czy gwary, 

 – podnoszeniu kwalifikacji (nauka języków obcych, technik zarządzania, rachunkowości, 
zagadnień z prawa, ekonomii lub handlu), co wpływa na jakość świadczonych usług, 

 – podejmowaniu inicjatyw w zakresie modernizacji i rozbudowy lokalnej infrastruktury, 
odnowy obiektów zabytkowych i nadaniu im nowych funkcji. 
Dzięki aktywnemu współuczestnictwu społeczność lokalna ma poczucie wpływu na 

kształtowanie lokalnej oferty turystycznej i uczy się najlepszych sposobów przyjęcia podró-
żujących w celu zapewnieniu im jak najlepszych wrażeń z pobytu. Partycypacja społeczna 
jest zatem ważnym instrumentem budowania lokalnego kapitału społecznego. 

Koncepcja turystyki zarządzanej lokalnie – community based 
tourism 

Partycypacja społeczności lokalnych w turystyce jest często wykorzystywanym mo-
delem rozwoju turystycznego w krajach rozwijających się, a projekty turystyczne i formy 
turystyki kontrolowane i realizowane przez społeczności lokalne określane są w lite-
raturze mianem community based tourism (CBT). Ta koncepcja, znana już od 30 lat, 
elastycznie definiowana, rozwija się głównie w Azji, Afryce i Ameryce Południowej i jest 
tam traktowana jako alternatywa dla przemysłu turystycznego, prowadzonego przez firmy 
zagraniczne, zabierające dla siebie większą część zysków9. 

Turystyka zarządzana lokalnie to model rozwoju turystyki, w którym znaczna część 
społeczności lokalnej ma kontrolę nad rozwojem turystyki, tj. bierze aktywny udział w jej 
rozwoju (oferuje usługi, produkty, pracuje w branży turystycznej) i zarządzaniu (współde-
cyduje o jej skali, formach, kierunkach rozwoju). Dzięki temu podejściu większość korzyści 
finansowych z rozwoju turystyki powinna pozostać w gospodarce lokalnej. Członkowie 
społeczności, nawet ci, którzy nie są bezpośrednio zaangażowani w świadczenie usług 
turystycznych, w perspektywie długofalowej osiągają korzyści z rozwoju turystyki (np. 
przez indukowane efekty mnożnikowe). 

CBT określa się jako narzędzie rozwoju lokalnego, w którym potrzeby ekonomiczne 
oraz społeczne, kulturowe i ekologiczne społeczności lokalnych są zaspokajane przez 
oferowanie produktu turystycznego10. Proces ten odbywa się dzięki zwiększeniu udziału 
społeczności w podejmowaniu decyzji oraz zrównoważonemu rozwojowi i wykorzystaniu 
lokalnych zasobów naturalnych i kulturowych. CBT jest modelem rozwoju turystyki, który 
różni się od tradycyjnego odgórnego planowania turystyki i akcentuje kontrolę lokalną 

9 W. Idziak, Turystyka społeczna – nowe znaczenia i możliwości, [w:] Perspektywy i kierunki rozwoju turystyki 
społecznej w Polsce, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2011, s. 54. 
10 H. Goodwin, R. Santili, Community-Based Tourism: a success?, ICRT Occasional Paper 1/2009, http://www.
haroldgoodwin.info/uploads/CBTaSuccessPubpdf.pdf [05.04.2028].
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społeczności nad rodzajem, skalą i intensywnością rozwoju turystyki na danym obszarze. 
Mieszkańcy, uzyskując kontrolę nad rozwojem turystyki, mogą ukierunkować jej rozwój 
zgodnie ze swoimi wartościami i interesami. CBT wymaga oddolnego zaangażowania 
społeczności do przygotowania produktów i usług turystycznych oraz wspólnego opra-
cowania i wdrożenia strategii rozwoju turystycznego obszaru. 

Turystyka społecznościowa obejmuje te rodzaje turystyki, które są przyjazne spo-
łeczności lokalnej, a jej rozwój polega na stworzeniu lokalnej oferty turystycznej oraz 
na sprawiedliwym podziale korzyści wśród jej organizatorów i społeczności, stanowiąc 
tym samym alternatywę dla tradycyjnych form rozwoju turystyki, która koncentruje się na 
maksymalizacji zysku. Najczęściej w ramach projektów CBT realizowane są przedsięwzię-
cia z zakresu: ekoturystyki (pobyt i zwiedzanie obszarów cennych przyrodniczo), turystyki 
kulturowej (centra rzemiosł, warsztaty rzemieślnicze, galerie, festyny, wioski kulturowe 
itp.), turystyki wiejskiej, agroturystyki (specjalistyczne gospodarstwa, uczestnictwo w pra-
cach), turystyki etnicznej (wioski etniczne).

W swoich podstawowych założeniach CBT:
 – jest zwykle, ale nie wyłącznie, organizowana dla małych grup turystów przez małe, 

wyspecjalizowane i będące lokalną własnością firmy,
 – minimalizuje negatywny wpływ na środowisko naturalne oraz społeczno-kulturowe,
 – zwiększa świadomość ochrony zasobów przyrody zarówno wśród mieszkańców, jak 

i odwiedzających, 
 – elementem oferowanych usług turystycznych jest edukacja, zdobywanie wiedzy i no-

wych umiejętności, 
 – wspiera ochronę obszarów naturalnych przez generowanie korzyści ekonomicznych 

dzięki zarządzaniu tymi obszarami.
Poziom zaangażowania mieszkańców w projekty turystyki opartej na zasobach spo-

łeczności lokalnej może być wysoki lub niski. Projekty CBT mogą być w pełni zarządzane 
przez społeczność lokalną (model 1, np. wioski etniczne, ekologiczne). Projekt rozwoju 
turystyki może dotyczyć tylko wybranych członków społeczności, np. organizacje wiej-
skie lub rodziny (model 2, np. rodziny prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, sieć). 
Trzeci wariant to powołanie spółki typu joint venture, do realizacji projektu, w skład której 
wchodzą podmioty z „zewnątrz” i lokalne przedsiębiorstwa turystyczne (model 3, np. 
lokalna wioska przygód). 
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Rysunek 2. Modele turystyki zarządzanej przez mieszkańców 

Źródło: N. Häusler, W. Strasdas, Training Manual for Community-based Tourism, InWEnt, 2002, s. 5. 

Poziom uczestnictwa zależy w dużej mierze od warunków lokalnych (zainteresowania 
mieszkańców, chęci współpracy, walorów) i segmentu rynku turystycznego, do którego 
będzie kierowana oferta. Ze względu na wysoki poziom uczestnictwa wiele organizacji po-
zarządowych, które organizują lub wspierają merytorycznie projekty CBT, preferuje głównie 
model 1, ale z analizy konkretnych projektów wynika, że model 3 jest bardziej skuteczny11. 

Mieszkańcy mają różnorodne możliwości uczestnictwa w tworzeniu i rozwijaniu lokalnej 
oferty turystycznej (tabela 3). 

Tabela 3. Formy uczestnictwa mieszkańców w kształtowaniu oferty turystycznej w modelu CBT

Typ przedsięwzięcia Forma udziału w przedsięwzięciu Przykłady 

Firma prywatna prowadzona 
przez podmiot zewnętrzny

 – zatrudnienie
 – dostarczanie towarów i usług  – sprzedaż żywności

Przedsiębiorstwo prowadzo-
ne przez lokalny podmiot/
osobę

 – własność 
 – samozatrudnienie
 – dostarczanie towarów i usług

 – sprzedaż rzemiosła 
 – jedzenie, kiosk
 – pole namiotowe, pokoje go-

ścinne
 – usługi przewodnickie
 – sprzedaż paliw, drewna, 

żywności

Przedsiębiorstwo społeczne

 – wspólna własność
 – zarządzanie zbiorowe lub indy-

widualne
 – dostarczanie towarów i usług
 – zatrudnienie

 – pole namiotowe
 – centrum kultury
 – centrum folkloru i rzemiosła 
 – dom wakacyjny

11 N. Häusler, W. Strasdas, Training Manual for Community-based Tourism, InWEnt, 2002, s. 28. 
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Typ przedsięwzięcia Forma udziału w przedsięwzięciu Przykłady 

Joint venture między 
społecznością i podmiotem 
prywatnym

 – współwłasność 
 – udział w przychodach
 – inwestowanie zasobów
 – udział w podejmowaniu decyzji

 – dzierżawa gruntów na cele 
turystyczne

 – posiadanie kapitału finanso-
wego w przedsięwzięciu

 – udział w zyskach przedsię-
biorstwa 

Podmiot planistyczny  
ds. turystyki

 – konsultacje
 – przedstawicielstwo
 – udział w decyzjach

 – konsultacje w procesie pla-
nowania turystyki 

 – przedstawicielstwo społecz-
ności w organizacji turystycz-
nej i w procesach planowania

Źródło: N. Häusler, W. Strasdas, op. cit., s. 27.

Jednak jak pokazują badania przeprowadzone przez ResponsibleTravel.com i Con-
servation International w 2006 r. wśród 150 organizacji CBT – turystyka zarządzana 
lokalnie nie jest gwarancją lokalnego sukcesu. Badania wykazały, że 16,6% organizacji 
miało nieaktualny adres e-mailowy, 35,3% nie odesłało kwestionariusza, 18% zakwalifi-
kowano jako organizacje CBT, a średnie obłożenie w badanych obiektach turystycznych 
wyniosło około 5%12. Z kolei badania przeprowadzone przez Lucchetti i Font w 2013 r. 
wskazują, że kluczowe znaczenie dla sukcesu tego typu inicjatyw mają cztery czynniki: 
1) umiejętność przygotowania strategicznego planu z elementami biznesplanu, który będzie 
zaakceptowany przez wszystkie zainteresowane strony, 2) umiejętność stworzenia silnego 
partnerstwa między społecznością lokalną, podmiotami branży turystycznej, organizacjami 
pozarządowymi i władzami publicznymi, 3) umiejętność rozpoznania atutów społeczności 
lokalnej (umiejętności, kwalifikacji, posiadanych zasobów, poziomu zaufania społecznego) 
oraz 4) dostępność środków finansowych na realizację przedsięwzięć (mikrokredyty)13. 
Główną przeszkodą na drodze do sukcesu pozostaje więc brak umiejętności biznesowych 
społeczności lokalnych, zwłaszcza w zakresie komercjalizacji produktu, oraz minimalna 
współpraca z przedsiębiorcami z branży turystycznej, którzy posiadają tak bardzo po-
trzebne doświadczenie w tym zakresie.

Podsumowanie

Wiele społeczności lokalnych w Europie i na świecie postrzega turystykę jako sposób 
dywersyfikacji lokalnej gospodarki. Turystyka ma duże możliwości wnoszenia pozytywnego 
wkładu w gospodarkę, ale sukces rozwoju tej branży nie jest gwarantowany, a efekty nie 
zawsze są pozytywne. Turystyka może być szkodliwa kulturowo, społecznie i ekologicz-

12 H. Goodwin, R. Santili, op. cit.
13 V.G. Lucchetti, X. Font, Community Based Tourism; Critical Success Factors, ICRT occasional paper n. 27, 
June 2013, s. 6, http://www.icrtourism.org/ [05.04.2018]. 
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nie i może też nie zapewniać pożądanego wzrostu gospodarczego. Te negatywne skutki 
rozwoju turystyki są dotkliwie odczuwane głównie przez mieszkańców. 

Koncepcja rozwoju uczestniczącego, zakładająca partycypację społeczną mieszkańców 
w turystyce, jest narzędziem wspomagającym realizację zasad zrównoważonego rozwoju 
turystyki, która uwzględnia potrzeby i oczekiwania mieszkańców i generuje bardziej zrów-
noważone korzyści z rozwoju turystyki (dla mieszkańców, inwestorów, środowiska przyrod-
niczego, władz lokalnych). Udział społeczności lokalnych w rozwoju turystyki uznaje się 
też powszechnie za instrument planowania rozwoju turystyki na obszarach recepcyjnych. 

Idea jest słuszna, jednak sukces rozwoju turystyki w skali lokalnej jest uzależniony od 
silnych i zaangażowanych partnerstw oraz wspólnej wizji rozwoju turystyki. Doświadczenie 
turystyczne jest dostarczane przez różnych partnerów, w tym podmioty prywatne, władze 
publiczne i społeczności lokalne. Warunkiem sukcesu, mierzonego poprawą jakości ży-
cia mieszkańców, satysfakcją turystów i branży turystycznej jest współpraca wszystkich 
zainteresowanych, zgodnie z założeniami wspólnej wizji rozwoju turystyki.
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Streszczenie 

W artykule omówiono istotę i mechanizmy partycypacji społecznej oraz poziomy i formy uczest-
nictwa mieszkańców w procesie kształtowania pożądanych form i skali rozwoju turystyki. Na tej 
podstawie przedstawiono model turystyki zarządzanej przez społeczności lokalne (community 
based tourism) i jego znaczenie w rozwoju turystyki. 

Słowa kluczowe: partycypacja społeczna, rozwój turystyki, turystyka zarządzana przez spo-
łeczności lokalne

Abstract 

The article draws attention to the role of community participation in the public decision making 
and local management. It also emphasis the levels of community participation (information, 
consultation) and new tools of participation in decision making and especially the role of community 
involvement in tourism development. 

Keywords: community participation, tourism development, community based tourism
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