
T U R Y S T Y K A  N A  O B S Z A R A C H 
P R Z Y R O D N I C Z O  C E N N Y C H

MIKOŁAJ JALINIK
Politechnika Białostocka

ZARZĄDZANIE TURYSTYKĄ NA OBSZARACH PRZYRODNICZO 
CENNYCH

MANAGEMENT FOR TOURISM OF ENVIRONMENTALLY VALUABLE AREAS

Wstęp

Każdy region Polski jest inny i ma odmienne uwarunkowania. Możliwości rozwoju 
turystyki najczęściej są utożsamiane z występowaniem walorów i atrakcji turystycznych, 
a głównie takich jej produktów, które stanowią zarówno dla usługobiorców, jak i usługo-
dawców potencjał w tej dziedzinie w danym rejonie. W dalszej kolejności pojawiają się 
oczekiwania usługobiorców dotyczące techniki obsługi klientów, infrastruktury turystycznej 
i paraturystycznej.

Rozwój ruchu turystycznego na obszarach przyrodniczo cennych jest pożądany, ale 
są one narażone na zanieczyszczenie środowiska przez odpady, emisje, degradacje 
i nadmierne eksploatowanie flory i fauny. Należy mieć na względzie fakt, że zarządzanie 
turystyką na obszarach przyrodniczo cennych jest umiejętnością, którą powinna posiadać 
każda osoba zarządzająca. Produkty turystyczne na takich terytoriach powinny charakte-
ryzować się wysoką jakością i dobrą marką, co gwarantuje turystom zadowolenie i satys-
fakcję z udanego wyjazdu, a organizatorom powtarzalność sprzedaży produktu. Proces 
zarządzania turystyką powinien mieć charakter holistyczny, co oznacza, że jej rozwój musi 
być zintegrowany z rozwojem innych dziedzin gospodarki w regionie.

Znajomość turystyki, obszarów przyrodniczo cennych i teorii zarządzania ułatwia 
kierowanie podmiotami turystycznymi i obszarami cennymi przyrodniczo. Przechodząc 
do istoty zarządzania należy mieć na względzie, że wszelkie podmioty gospodarcze 
i organizacje dążą do skutecznego zarządzania wykorzystując potencjał zasobów ludz-
kich, finansowych, rzeczowych i informacyjnych. Szczególna rola z uwagi na specyfikę 
obszarów i zasadę zrównoważonego rozwoju dotyczy obszarów przyrodniczo cennych, 
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a głównie reguł, zasad i zakazów prowadzenia określonej działalności, którym powinien 
podporządkować się usługodawca i usługobiorca. 

Celem opracowania jest przedstawienie istoty zarządzania obszarami przyrodniczo 
cennymi, od którego uzależniona będzie jakość wypoczynku, samopoczucie klientów 
i czystość środowiska przyrodniczego. Im zarządzanie będzie skuteczniejsze, tym przy-
niesie więcej satysfakcji usługobiorcom. Dobre zarządzanie to także gwarancja napływu 
turystów zarówno krajowych, jak i zagranicznych na obszary przyrodniczo cenne, a to 
z kolei wpłynie na poprawę budżetu gminnego.

Istota zarządzania

Rosnące znaczenie obszarów przyrodniczo cennych jako miejsca rozwoju różnorod-
nych form turystyki i rekreacji implikuje konieczność poszukiwania rozwiązań istniejących 
oraz potencjalnych problemów i zagrożeń związanych z aktywnością człowieka w takich 
rejonach. W kontekście zarządzania trzeba stawiać na konieczność łączenia dobrej 
organizacji z pogłębioną i profesjonalnie przekazywaną wiedzą przyrodniczą, a także 
zdobywanie doświadczenia w terenie.

Efekty działalności przedsiębiorczej zależą w dużym stopniu od kwalifikacji, umiejętno-
ści i wkładu pracy kadry kierowniczej. Kadrę kierowniczą stanowi zespół ludzi zajmujący 
się uruchamianiem, dynamizowaniem działalności podlegających im grup osób, zasobów 
rzeczowych i kapitału. Bardzo trafne jest stwierdzenie, że:

 – prawie cały sukces działalności można pośrednio bądź bezpośrednio przypisać do-
bremu zarządzaniu;

 – prawie wszystkie niepowodzenia działalności można pośrednio bądź bezpośrednio 
przypisać błędnemu zarządzaniu i niepowodzeniom.
Istnieje wiele definicji zarządzania, ale najczęściej uważa się, że jest to koordynacja 

zbiorowych wyników dla osiągnięcia celów organizacji. Ogólnie ujmując, można stwierdzić, 
że zarządzanie składa się z wielu działań podejmowanych w celu wykonania określonej 
pracy poprzez wkład i wysiłek innych osób. Zarządzać możemy zasobami ludzkimi, 
rzeczowymi, finansami, produkcją, usługami, obszarem, rodziną, a nawet samym sobą.

Zarządzanie według F.W. Taylora1 jest to dokładne poznanie tego, czego oczekuje się 
od ludzi, a następnie dopilnowanie, aby wykorzystali to w najlepszy i najtańszy sposób. 
Według innego specjalisty R.W. Griffina2 zarządzanie jest rozumiane jako zespół działań 
obejmujących: planowanie, decydowanie, organizowanie, przewodzenie ludźmi i kontro-
lowanie skierowane na zasoby organizacji (ludzkie, finansowe, rzeczowe, informacyjne) 
wykorzystywanych w celu osiągnięcia korzyści. Z kolei zarządzanie turystyką można de-
finiować jako zespół działań obejmujących: planowanie, prognozowanie, organizowanie, 
decydowanie i kontrolowanie skierowane na zasoby ludzkie, rzeczowe, finansowe, przy-
rodnicze, ekologiczne, kulturowe, krajobrazowe i informacyjne mające na celu poprawę 

1 F.W. Taylor, Shop Management, Harper and Row, New York 1903, s. 21.
2 R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, tłum. M. Rusiński, PWN, Warszawa 1999, s. 6.
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jakości świadczonych usług, minimalizację kosztów, zgodnie ze społeczną racjonalnością 
działań gospodarczych. 

Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych stanowi wyjątkową sferę 
podejmowanych działań decyzyjnych ukierunkowanych na przebieg procesów realnych 
w gospodarce turystycznej państwa, regionu lub rejonu recepcji turystycznej. W tej sferze 
zarządzania zachodzi potrzeba uwzględnienia szczególnego oddziaływania gospodarki 
turystycznej na ekosystemy i proekologiczne ukierunkowanie działalności na obszarach 
recepcyjnych. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych obejmuje wiele 
aspektów, problemów, zagadnień i wątków, a przede wszystkim wymaga przestrzegania 
następujących zasad:

 – zasady ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów przyrodniczych, kulturo-
wych i społecznych;

 – zasady interdyscyplinarnego podejścia do zarządzania turystyką na obszarach przy-
rodniczo cennych;

 – zasady planowania długofalowego – plany rozwoju turystyki muszą być w ścisłej ko-
relacji z rozwiązaniami strategicznymi;

 – zasada zaangażowania w rozwój turystyki obszarów przyrodniczo cennych lokalnej 
gospodarki i miejscowej społeczności oraz ich aktywnego w nim udziału.
Zarządzanie na obszarach przyrodniczo cennych wymaga wiedzy o skutkach rozwoju 

turystyki w takich rejonach i umiejętności określenia funkcji zarządzania w odniesieniu 
do turystów i innych osób korzystających z zasobów środowiska przyrodniczego, a tak-
że znajomości zasad działania takich terytoriów. Należy zaznaczyć, że turystyka jest 
uzależniona w znacznym stopniu od środowiska przyrodniczego, ale i przyroda zależy 
poniekąd od turystyki, a dokładniej od gospodarki turystycznej. Istotne jest wyzwolenie 
wszystkich potencjałów w sposób zrównoważony, dostosowany do warunków panujących 
na danym terenie. Ma to szczególne znaczenie w ostatnich latach, kiedy to obserwujemy 
rozwój nowej dziedziny turystyki polegającej na udostępnianiu zasobów leśnych. Sztuka 
rozwoju obszarów chronionych zawiera wiele problemów i nieporozumień z uwagi na to, 
że obszary przyrodniczo cenne często utożsamiane są z obszarami cennymi ekologicznie3.

Przedsiębiorczość czynnikiem rozwoju turystyki na obszarach 
przyrodniczo cennych

Rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo cennych zależy od bardzo wielu czynników. 
Najważniejszą cechą działalności człowieka, które może przynieść określone efekty, jest 
jego przedsiębiorczość. Współcześnie przedsiębiorczość należy rozumieć nieco szerzej 
niż kiedyś i kojarzyć ją również z cechami i postawami, takimi jak: kreatywność, dyna-
miczność, elastyczność, dążenie do wzrostu oraz skłonność do podejmowania ryzyka.

3 R. Kisiel, K. Jastrzębska, A. Kowalewski, Polityka leśna i gospodarowanie lasami w Polsce na przykładzie 
nadleśnictw w województwie warmińsko-mazurskim, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. 
M. Jalinik. S. Bakier, Wyd. EkoPress, Białystok 2016, s. 63.
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Szybki wzrost gospodarczy, który dokonał się w drugiej połowie XX w., postępujące 
procesy industrializacji i urbanizacji poszczególnych krajów i regionów oraz progres 
techniczny w sferze produkcji a także w sferze konsumpcji spowodowały znaczne pod-
wyższenie standardu życia i zwiększenie zamożności społeczeństw. Nastąpiła również 
duża poprawa w dziedzinie podróżowania naszego społeczeństwa dotycząca głównie 
podróży zagranicznych.

Przedsiębiorczość jest wskazana na każdym obszarze, a szczególnie na przyrodniczo 
cennym. Takie regiony cechuje przede wszystkim różnorodność biologiczna i krajobrazo-
wa. Od wielu lat na świecie, a także w Polsce jest promowana postawa przedsiębiorcza 
wśród społeczeństwa. Przedsiębiorczość bowiem podnosi konkurencyjność. Poza tym na 
obszarach, na których funkcjonuje znaczna grupa ludzi przedsiębiorczych, lepiej powodzi 
się mieszkańcom pod względem finansowym.

W literaturze przedmiotu przedsiębiorczość jest ukazana z różnych perspektyw, głównie 
jako pojęcie ekonomiczne, ale również jako pojęcie społeczne i kulturowe. We współ-
czesnej literaturze naukowej, zwłaszcza ekonomicznej, psychologicznej i socjologicznej, 
można znaleźć wiele zagadnień dotyczących przedsiębiorczości, jednakże brakuje opra-
cowań dotyczących jej znaczenia na obszarach przyrodniczo cennych.

Już w latach 30. ubiegłego wieku A. Schumpeter4 uznał przedsiębiorczość za jeden 
z najważniejszych czynników rozwoju gospodarczego. Kategoria przedsiębiorczości po 
raz pierwszy pojawiła się w XVIII w. w pracach A. Smitha i J.B. Saya5. Według Saya jest 
to działanie postrzegane przez pryzmat roli przedsiębiorcy, który tworzy przedsiębiorstwo 
lub obejmuje nad nim kontrolę, dostrzega sprzyjające interesom okazje i wykorzystuje je 
oraz jest siłą motoryczną ekonomicznych zmian i postępu. W ujęciu klasycznym przed-
siębiorczość wiąże się przede wszystkim z innowacyjnością.

Trafnie określa warunki rozwoju przedsiębiorczości K. Krajewski6, który uważa, że 
przedsiębiorczość jest wypadkową indywidualnych cech osób (talentów, umiejętności, 
energii, wyobraźni, zdrowego rozsądku, gotowości do podejmowania ryzyka) i ekono-
miczno-społecznych cech wytworzonych w ich otoczeniu (dostępność zasobów, lokalne 
tradycje gospodarcze, chłonność społeczeństwa na inicjatywy biznesowe, polityka spo-
łeczno-gospodarcza, lokalny klimat wokół działań biznesowych).

Przedsiębiorczość zależy od indywidualnych cech człowieka, jego umiejętności do-
strzeżenia złożonej obiektywnie okazji, która może przynieść określone korzyści, oraz od 
istniejącego systemu motywacji. T. Kraśnicka7 twierdzi, że dla rozwoju przedsiębiorczości 
ważne są czynniki kulturowe, takie jak: systemy wartości i przekonań, tradycje przed-
siębiorczości na danym obszarze, zaufanie jako zasób kulturowy, model rodziny i więzi 
rodzinne oraz klimat społeczny (nie)sprzyjający przedsiębiorczości.

4 J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, tłum. J. Grzywicka, PWN, Warszawa 1960, s. 104.
5 Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, Wyd. AE, Katowice 2001, s. 70.
6 K. Krajewski, Przedsiębiorczość i integracja, ,,Decydent” 2002, nr 6 (34), s. 28.
7 T. Kraśnicka, Koncepcja rozwoju przedsiębiorczości ekonomicznej i pozaekonomicznej, Wyd. AE, Katowice 
2002, s. 75.
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Z całą stanowczością można stwierdzić, że obszary przyrodniczo cenne, na których 
pracują osoby kreatywne, są właściwie wykorzystywane i zagospodarowane. Celem 
polityki rozwoju powinno być zaspokojenie potrzeb społecznych. Przejawia się to w po-
szukiwaniu takich kierunków rozwoju, które umożliwią lokalnej społeczności zaspokojenie 
potrzeb bytowych przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego stanu środowiska 
przyrodniczego.

Obszary przyrodniczo cenne stymulatorem rozwoju turystyki

Obszary przyrodniczo cenne odgrywają istotną rolę w rozwoju usług turystyczno-re-
kreacyjnych. Są też bardzo ważnym czynnikiem progresji wielu rodzajów i form turystyki, 
a dobra turystyczne stanowią cel przyjazdów i stają się wizytówką odwiedzanych regionów. 
Turystyka rozwija i wzmacnia w społeczeństwie wiele cech, chociażby takich jak: cieka-
wość, zamiłowanie do przyrody, zdobywanie wiedzy, gotowość przyjmowania nowych idei, 
poczucia godności i odpowiedzialności i innych. Sprzyja także skuteczniejszemu wyko-
rzystaniu przestrzeni, budynków i istniejącej infrastruktury technicznej. Turyści pozyskują 
wiedzę o zjawiskach, wydarzeniach, procesach i zależnościach, przeżywają i oceniają 
swój pobyt, weryfikują i analizują otaczającą rzeczywistość (historyczną, przyrodniczą, 
społeczną, kulturową i symboliczną).

Pojęcie „obszary przyrodniczo cenne” nie jest jak dotychczas zrozumiale sprecyzowa-
ne. Stwarza to problem w opracowaniu kryteriów wydzielenia obszarów, które określa się 
tym sformułowaniem. Definicja obszaru przyrodniczo cennego pojawia się dość często 
w literaturze poświęconej problemom trwałego rozwoju i ochrony przyrody. Niektórzy au-
torzy w przypadku wydzielania obszarów przyrodniczo cennych przyjmują kryteria takie 
jak: bogactwa mineralne, gorące źródła, borowiny, piękno krajobrazu, klimat, nieskażone 
środowisko8. Zastosowanie takich czynników wyboru spowodowałoby, że pojęcie obszarów 
przyrodniczo cennych stałoby się bardzo szerokie i obejmowałoby wszelkie lasy, urodzajne 
gleby, a także obszary, pod którymi zalegają złoża kopalin (np. region Górnego Śląska).

W. Radecki9 za obszary cenne przyrodniczo uważa takie, które przedstawiają wartości 
dane przez przyrodę, przydatne do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej. 
Definicja tego typu wydaje się zbyt rozbudowana. G. Dobrzański10 zaś, nawiązując do 
definicji obszarów chronionych przyjętej na IV Światowym Kongresie Parków Narodowych 
i Obszarów Chronionych, proponuje przyjęcie następującej definicji obszaru przyrodniczo 
cennego: jest to obszar lądu lub morza o wysokiej różnorodności biologicznej, a także 
związanych z nim zasobów naturalnych i kulturowych, zasługujący na utrzymanie w stanie 
względnie niezmienionym. Obszary przyrodniczo cenne powinny też obejmować tereny 
strefy buforowej, czyli otulinę. Byłyby to więc rejony, których wartości przyrodnicze służyłyby 

8 M. Jalinik, Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. PB, Białystok 2002, s. 56.
9 W. Radecki, Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych, Oddział Akademicki PTTK, Kraków 1987, s. 18.
10 G. Dobrzański, Rozważania na temat pojęcia obszarów przyrodniczo cennych, Politechnika Białostocka, 
Białystok 2000, s. 3 [maszynopis].
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zaspokojeniu potrzeb wypoczynkowych, turystycznych, zdrowotnych, kulturalnych, es-
tetycznych, naukowych i które należałoby zachować w stanie niezmienionym lub mało 
zmienionym dla przyszłych pokoleń. 

W świetle kryterium ekonomicznego można przyjąć następującą definicję: ,,obszarem 
przyrodniczo cennym nazywamy teren, którego różnorodność biologiczna i krajobrazowa 
stanowi lub może stanowić (uwzględniając dobór właściwych kierunków i metod) domi-
nujący i istotny czynnik działalności gospodarczej lub w zasadniczy sposób ogranicza 
konwencjonalne formy gospodarowania”11. Końcowy passus definicji znajduje swoje 
uzasadnienie w tym, że miernikiem wartości cennych z powodu różnorodności obszarów 
mogą być utracone korzyści związane z ewentualnym (w celu ochrony) ograniczeniem 
swobody gospodarowania12.

Wydzielenie obszarów przyrodniczo cennych nie powinno dotyczyć wyłącznie granic 
terytoriów, który chcemy chronić, lecz również rejonu, w ramach którego możemy zapro-
ponować taką strategię rozwoju, która pozwoli na ochronę wszelkich pożądanych zasobów 
i walorów przyrody, a jednocześnie nie ograniczy szans na rozwój społeczno-gospodarczy 
lokalnych społeczności.

W Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody13 wskazano formy ochrony 
przyrody, które można ująć w trzech grupach (rys. 1).

Rysunek 1. Grupy form ochrony przyrody
Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Zielińska, Próba oceny szans i zagrożeń sieci Natura 2000 
w Polsce, [w:] Zarządzanie środowiskiem, gospodarka przestrzenna, zarządzanie jakością, red. T. Bo-
rys, Gospodarka a Środowisko. Prace naukowe Akademii Ekonomicznej im. A. Langego we Wrocławiu, 
nr 1075, Wrocław 2005.

11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 880 ze zm.).
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Główną funkcją obszarów przyrodniczo cennych jest ochrona zasobów przyrody, której 
musi być podporządkowana wszelka działalność gospodarcza i społeczna. Dlatego też 
efektywne gospodarowanie na tych terytoriach jest możliwe w przypadku powiązania 
funkcji gospodarczo-społecznej ze środowiskiem przyrodniczym w taki sposób, aby nie 
doprowadzić do utraty zasobów i walorów tego środowiska, czyli polega na wdrażaniu 
idei zrównoważonego rozwoju.

Obszary przyrodniczo cenne przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i poprawy 
poziomu dobrobytu, jakości życia społeczności lokalnej. W tych rejonach z powodzeniem 
można uprawiać ekoturystykę, ekoagroturystykę, agroturystykę, turystykę zdrowotną, 
krajoznawczą, kwalifikowaną.

Jej uczestnikami powinny być osoby o dużej świadomości ekologicznej i przyrodniczej 
wrażliwości. Turystyka powinna rozwijać się w zgodzie z zasadami zrównoważonego 
rozwoju zasobów i walorów turystycznych. Dokonuje się tego w wyniku integracji dzia-
łalności turystycznej z celami ochrony przyrody oraz życiem społeczno-gospodarczym, 
kształtowaniem nowych postaw i zachowań turystów, organizatorów ruchu turystycznego 
oraz bazowania na potencjale społecznym i gospodarczym danego obszaru.

Mając na uwadze ocenę możliwości rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cen-
nych, należy stwierdzić, że niektóre uwarunkowania nabierają szczególnego znaczenia. 
Wynika to przede wszystkim z charakteru rejonów recepcji turystycznej objętych z reguły 
jedną z form prawnej ochrony przyrody. Ostatnie lata pokazują, że turyści w swoim podró-
żowaniu stają się coraz bardziej refleksyjni, wymagający, interesuje ich nie tylko dokąd, 
ale i jak podróżują, a także to, by ich pobyt był jak najmniej szkodliwy dla odwiedzanych 
regionów i ich społeczności. Wszystko to ma związek ze stale rosnącą świadomością 
ekologiczną i popularyzacją zachowań proekologicznych.

Specyfika zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi

Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych wymaga dostosowania 
działalności do wymogów klientów, konkurencji i zaostrzających się wymogów prawnych. 
Wszelkie działania związane z rozwojem i zarządzaniem turystyką na obszarze gminy, 
powiatu, powinny być usystematyzowane i zaplanowane w odpowiednim czasie. Powinny 
to być działania długookresowe i skoordynowane z innymi działaniami, czasami pozornie 
w ogóle niezwiązanymi z turystyką14. Aby turystyka z powodzeniem mogła się rozwijać 
na obszarach przyrodniczo cennych i nadążała za zmianami zachodzącymi w otoczeniu, 
rejon taki musi być poprawnie zarządzany. Poprawność zarządzania każdym terytorium 
w dużym stopniu zależy od umiejętności, kwalifikacji i wkładu pracy osób zarządzających.

Zarządzanie ma swoją wyraźną specyfikę wynikającą z jednej strony z uwarunkowań 
przyrodniczych, otwartej przestrzeni, a z drugiej zaś z cech produktu turystycznego, który 

14 P. Żegleń, Zarządzanie turystyką na obszarach cennych przyrodniczo województwa podkarpackiego, [w:] 
Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 
2010, s. 552.
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ma charakter usługowy. Istotną właściwością produktu turystycznego obszarów przyrodni-
czo cennych jest jego komplementarność, ponieważ chodzi o komplet dóbr materialnych 
i niematerialnych, których układ ma charakter systemowy. Komplementarność usług tu-
rystycznych ma dla konsumenta największe znaczenie. Wystarczy, że tylko jedno ogniwo 
w całym łańcuchu usług, z których potrzebuje skorzystać klient, zawiedzie, wówczas pobyt 
można zaliczyć do nieudanych.

Skuteczne zarządzanie turystyką na wymienionych obszarach jest możliwe dzięki 
właściwie rozumianej istocie samego pojęcia obszarów przyrodniczo cennych jako miejsca 
szczególnego dla usługodawcy i usługobiorcy. Podjęcie stosownej decyzji w zarządzaniu 
polega na świadomym wyborze jednej z możliwości przyszłego działania. Każda decy-
zja składa się z kilku faz, takich jak: analiza, prognoza, wyznaczanie celów i sposobów 
ich realizacji oraz kontrola podjętych działań. Osoba zarządzająca obszarem powinna 
charakteryzować się kreatywnością, dynamizowaniem i inspirowaniem działalności pod-
legających jej osób, zasobów rzeczowych i kapitału. W systemie zarządzania obszarem 
przyrodniczo cennym dużą rolę odgrywają kompetencje, którymi powinny być obdarzone 
osoby odpowiedzialne za rozwój obszaru. Cechy takie jak: umiejętność zarządzania, ob-
serwacja i analiza otoczenia, kreatywność, cechy przywódcze czy sposób rozwiązywania 
problemów powinny pozostawać w ścisłej korelacji ze sposobem zachowania.

Głównie dyrektor (kierownik, prezes) zajmuje się planowaniem, organizowaniem i jest 
główną osobą decydującą o funkcjonowaniu obszaru przyrodniczo cennego. W systemie 
zarządzania ważnym przedsięwzięciem jest rozwiązywanie bieżących problemów. Wią-
że się to z wyborem rozwiązania racjonalnego, zwanego decyzją. Decyzja z kolei jest 
podstawowym ogniwem systemu zarządzania każdą organizacją (przedsiębiorstwem, 
instytucją, obszarem). W niej to uzewnętrzniają się i współdziałają wszystkie najbardziej 
istotne powiązania i sposoby oddziaływania na uczestników procesów zarządzania. Od 
zasadności decyzji zależy nie tylko jakość samego zarządzania, lecz także efektywność 
działalności przedsiębiorczej.

Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo cennych opiera się na wcześniej 
skonstruowanym planie roboczym, dostarczającym bezpośrednio informacji o celach 
działalności, sposobach ich osiągania, opłacalności, odpowiedzialności za ich realizację, 
kosztach i terminach wykonania15. Nie można też jednoznacznie stwierdzić, że współ-
czesny system zarządzania opiera się na konkretnych zasadach. Znacznie skuteczniej 
będzie organizowana działalność przy pomocy władz samorządowych gminy czy powiatu. 
Jak dotychczas nie zawsze i wszędzie uwzględnia się osoby odpowiedzialne za rozwój 
turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. W ich gestii leżą sprawy związane z wyty-
czaniem tras i szlaków turystycznych16. Zarządzanie turystyką na obszarach przyrodniczo 
cennych jest także związane z jej finansowaniem. W związku z tym zachodzi potrzeba 

15 M. Jalinik, Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wyd. PB, Białystok 2005, s. 99.
16 A. Niedziółka, Rola władz gminnych w zarządzaniu turystyką na obszarach przyrodniczo cennych w wybranych 
gminach powiatu krakowskiego, [w:] Turystyka na obszarach przyrodniczo cennych, red. M. Jalinik, Oficyna Wyd. 
Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 585.
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zaangażowania władz samorządowych (gminnych i powiatowych) do pozyskiwania ze-
wnętrznych środków finansowych na utrzymanie parków krajobrazowych, rezerwatów 
przyrody, obszarów Natura 2000, a także na różne działania promocyjne takich obszarów. 
Dlatego też należałoby zorganizować na każdym szczeblu (gminnym, powiatowym, wo-
jewódzkim) komórki organizacyjne, które zajmowałyby się rozwojem turystyki w danym 
regionie. Do zadań takich komórek należałoby:

 – propagowanie idei rozwoju turystyki zrównoważonej (agroturystyki, ekoagroturystyki, 
ekoturystyki), krajoznawczej, zdrowotnej, kwalifikowanej, edukacyjnej;

 – podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, ekologicznych, 
naukowych, kulturalnych, wpływających na rozwój turystyki na obszarach przyrodniczo 
cennych;

 – intensyfikowanie zmiany postaw ludzi i rozbudzanie w nich nowych motywacji do 
uprawiania turystyki na obszarach przyrodniczo cennych;

 – wydawanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych;
 – promowanie działalności turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych przez media;
 – dążenie do zachowania walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych;
 – zadbanie o rozwój bazy noclegowo-gastronomicznej na wymienionych obszarach;
 – szkolenie personelu obsługującego turystów.

Powołanie komórek organizacyjnych na trzech szczeblach (rys. 2) powinno wpłynąć 
na poprawę jakości świadczonych usług, a tym samym na powiększenie liczby usługo-
biorców, którzy zechcą spędzić urlop lub czas wolny na obszarach przyrodniczo cennych.

Rysunek 2. Rozwiązania organizacyjne zarządzania obszarami przyrodniczo cennymi
Źródło: opracowanie własne.
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Warto też skorzystać z jak największej liczby kanałów dystrybucji. Im jest ich więcej, 
tym większe prawdopodobieństwo, że klient zdecyduje się na wybór stosownej oferty. 
Współpraca obszarów przyrodniczo cennych z komórkami organizacyjnymi powinna 
przyczynić się do wzrostu promocji produktu i zainteresowania nim, dzięki czemu oferta 
turystyczna dotrze do większej liczby osób zainteresowanych wypoczynkiem z różnych 
środowisk miejskich i wiejskich.

Bardzo trafne są spostrzeżenia mówiące o tym, że prawie cały sukces działalności 
można pośrednio bądź bezpośrednio przypisać dobremu zarządzaniu, a wszystkie nie-
powodzenia błędnie podjętym decyzjom. Ogólnie rzecz ujmując, można stwierdzić, że 
zarządzanie składa się z wielu działań podejmowanych w celu wykonania określonego 
zadania z dobrym skutkiem. Zarządzający na różnych szczeblach, aby osiągnąć sukces, 
muszą organizować pracę, a nie tylko osobiście w niej uczestniczyć. Praktyka pokazuje, 
że o sukcesie każdego przedsięwzięcia decydują zarówno pojedyncze osoby, jak i zło-
żone zespoły decyzyjne. Potrzebna jest współpraca organizatorów turystyki ze służbami 
ochrony przyrody i samorządami oraz organizacjami ekologicznymi, tak by dla wszystkich 
istniały wspólne i jasne zasady współpracy i konkretne korzyści.

Nowoczesne zarządzanie jest oparte przede wszystkim na obserwacji, krytycznej 
analizie i dostosowaniu do istniejących realiów tych rozwiązań, które sprawdzają się 
w praktyce innych jednostek terytorialnych.

Podsumowanie

Zarządzanie obszarami przyrodniczo cennymi jest procesem specyficznym, bowiem 
o jego efektach decyduje szereg czynników. Specyfika wynika ze złożoności działalności 
gospodarczej – obszary ekologiczne i lesiste. O skuteczności zarządzania decydują: 
umiejętności kadry kierowniczej i pracowników instytucji, walory turystyczne, atrakcyjność 
obszaru, warunki klimatyczne oraz akty normatywne.

Aby obszary przyrodniczo cenne rozwijały się z dobrym skutkiem, nieodzowna jest 
pomoc władz samorządowych na wszystkich szczeblach: gminnym, powiatowym, woje-
wódzkim i regionalnym. Takie struktury powinny być jak najszybciej utworzone, a potrzeba 
wynika przede wszystkim z zainteresowania wypoczynkiem na obszarach przyrodniczo 
cennych, czego dowodem jest sukcesywnie zwiększająca się liczba turystów we wszystkich 
województwach naszego kraju. Na obszarach przyrodniczo cennych w przyszłości powinny 
rozwijać się turystyka zdrowotna, zrównoważona i przyrodnicza. Takie formy spędzania 
czasu wolnego czy urlopu wiążą się z różnym oddziaływaniem człowieka (turysty) na florę, 
faunę czy otoczenie, w tym także z degradacją środowiska przyrodniczego.

Sprawne zarządzanie ruchem turystycznym na obszarach przyrodniczo cennych wy-
maga stałej i partnerskiej współpracy oraz regularnych spotkań instytucji odpowiedzialnych 
za ochronę przyrody z organizatorami imprez turystycznych i przewodnikami.
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Streszczenie

Współczesny rozwój cywilizacyjny powoduje ciągły wzrost zainteresowania turystyką na ob-
szarach przyrodniczo cennych. Wynika to przede wszystkim z postępującej urbanizacji, zmian 
w strukturze zawodowej mieszkańców na korzyść pracy umysłowej i poprawy sytuacji finansowej. 
Wymienione uwarunkowania sprzyjają z reguły rozwojowi turystyki na obszarach przyrodniczo 
cennych, ale należy mieć na uwadze to, że środowisko przyrodnicze nie może być degradowa-
ne. Obszary przyrodniczo cenne powinny służyć człowiekowi jako element zdrowotny, ale pod 
warunkiem właściwego ich wykorzystania.
Istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że realizacja zgłoszonego popytu na usługi turystyczne 
mogłaby zakłócić funkcjonowanie eksploatowanych ekosystemów. Dlatego też od osób spra-
wujących funkcje kierownicze na obszarach przyrodniczo cennych wymaga się umiejętnego 
zarządzania bez naruszania zasad zrównoważonego rozwoju. Jedną z preferowanych form staje 
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się niewątpliwie turystyka zrównoważona. Jest ona ściśle związana z najcenniejszymi obszarami 
i walorami środowiska przyrodniczego, które z jednej strony powinny podlegać szczegółowej 
ochronie, z drugiej zaś powinny stwarzać szanse rozwoju społeczno-gospodarczego lokalnym 
społecznościom.

Słowa kluczowe: zarządzanie, obszary przyrodniczo cenne, turystyka, przedsiębiorczość

Abstract

The contemporary development of civilization causes continuous growth of interest in tourism in 
environmentally valuable areas. This results primarily from urbanization, changes in the structure 
of inhabitants in favor of mental work and improve their financial situation. These conditions 
are conducive to the development of tourism generally on environmentally valuable areas, but 
it should be borne in mind that the natural environment can not be degraded. Valuable natural 
areas should serve man as an element of health, provided their proper use.

There is a risk that the reported demand for tourist services could disrupt the functioning of eco-
systems exploited. Therefore, the persons holding managerial positions at the environmentally 
valuable areas require skillful management without prejudice to the principles of sustainable 
development. One of the preferred forms is undoubtedly sustainable tourism. It is closely rela-
ted to the most valuable areas and values of the natural environment, which on the one hand, 
should be subject to thorough protection, on the other hand should create opportunities for 
socio-economic development of local communities.Keywords: management, valuable natural 
areas, tourism, entrepreneurship
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